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Prefaţă la ediţia în limba engleză1 

DiŢăzileleăluiăIţaŢăBţtez tţrulăpâŢ ăacum 
 împ r iaăcerurilţrăseăiaăpriŢăst ruiŢ ăşi 

 cei ce se silesc pun mâna pe ea.  
(Matei 11: 12) 

CiŢeăareăurechiădeăauzităs ăaud .ă 
(Matei 11: 15) 

Carteaădeăfa ăesteăuŢădarădiŢăexperieŢ aăprţfuŢd ăaăRusieiăţrtodo-
xe din secolul al XX-leaăpeŢtruătţ iăcuŢţsc tţriiălimbiiăeŢgleze.ăAceast ă
experieŢ ăi-a atins cumva peătţ iăruşiiăţrtţdţcşi,ădeăacas ăsauădiŢăexil,ă
darăesteăaprţapeăimpţsibilădeăredatăîŢăîŢtregimeăcelţrăcareăŢuăauătr it-o 
în mod direct. 

În aceste pagini s-aăf cutăîŢcercareaădeăaăţferiăşiăţăistţrieăexterioar ă
a tragicelor evenimente ale vie iiă Bisericiiă Ruseă diŢă aŢiiă ’20-’30,ă pu-
nându-se accentul în principal pe prezentarea cât se poate de direct ăaă
m rturieiăp timitţrilţrăcreştiŢi.ăAceast ăm rturie,ăcareăadesea ne prezin-
t ădeschisăexperieŢ aăvie iiăîŢăHristţs,ăesteăcelămaiăbuŢădarăpeăcareăRusia 
ţrtţdţx ăîlăpţateăţferiăOccidentului. Aceasta nu va opri ca lucruri simila-
reăs ăseăîŢtâmpleăşiăîŢăVestă– seăpţateădejaăsim iăcumăviŢăspreăŢţiă–, dar 
Ţeă vaă ajutaă s ă facemă fa ă suferiŢ elţră veaculuiă Ţţstruă Ţecredincios cu 
t rieăşiăcuăcţŢviŢgereăcreştiŢ ăadev rat . Fieăcaăaceast ăm rturieăs ăŢeă
ajuteăs ăŢeătrezimădiŢăsţmŢulăŢţstru de auto-mul umireăşiădeăcreştiŢismă
preaăadeseaăfalsă(sauăcelăpu iŢăŢecercat)! 

DeşiăîŢtreagaăcarteăaăfţstăiŢspirat ădeăprţfesţrulăAŢdreev,ădţarăpar-
tea I, la drept vorbind,ăaăfţstăscris ădeăel.ăPeŢtruărestulătextului,ăeditorul 
pţart ăîŢtreagaărespţŢsabilitate. 

MajţritateaămaterialuluiăaăfţstăcţmpilatădiŢăarticţleăcareăauăap rut 
îŢă diferiteă periţade,ă diŢă 1965ă pâŢ ă îŢă prezent, în periodicul The Or-
thodox Word. Faptulăc ăîŢtregulămaterialăaăfţstăscrisăsauătradusăîŢaiŢteă
de canoŢizareaăNţilţrăMuceŢici,ăîŢă1981,ăexplic ăşiădeăce,ăîŢăpagiŢileăc r-
ii,ăaceştiaăŢuăsuŢtăŢumi iă„sfiŢ i”ă– titluăcareăliăseăd ăacumădeăc treăBise-

ricaărus ăcrediŢciţas .ă 
 

Stare ulăGhermaŢ,ă 
M Ţ stireaăSfâŢtulăGhermaŢădiŢăAlaska,ă 

SfiŢteleăPaşti,ă1982 

                                                 
1 NţteleădiŢăaceast ăcarteă- cuăexcep iaăcelţrăaleătraduc tţrului,ăcareăsuŢtămeŢ iţŢateă
ca atare - apar iŢă editţrilţră americaŢi.ăOă parteă diŢtre Ţţteleă edi ieiă ţrigiŢale,ă careă
precizau sursele unor materiale greu accesibile cititorilor români, nu au mai fost 
reprţduse,ă îŢtrucâtă titlurileă respectiveă seă reg sescă îŢă bibliţgrafiaă deă laă sfârşitulă
volumului (n.ed.rom.). 
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O, voi, flţriăaleăp şuŢiiăRusiei,ăcareămiŢuŢatăa iăîŢflţrităîŢă
aŢiiă deă cumpliteă persecu ii,ă Ţţilţră ŢeŢum ra iă muceŢiciă şiă
m rturisitţri,ă împ r teştiă purt tţriă deă chiŢuri,ă ierarhiă şiă
p stţri,ă mţŢahiă şiă mireŢi,ă b rba i,ă femeiă şiă cţpii,ă careă cuă
r bdareăa iăadusărţad ăbuŢ ăîŢăHristţs,ăruga i-Lăst ruitţr,ăcaă
pe Unul care v-aăs dit,ăs ăizb veasc ăpţpţrulăS uădeăţameŢiiă
ceiă r iă şiă caă Bisericaă Rusieiă s ă fieă îŢt rit ă priŢă sâŢgeleă şiă
suferiŢ eleăvţastre, pentru mântuirea sufletelor noastre. 

 
(Tropar diŢăslujbaăSfiŢ ilţrăNţiăMuceŢiciăaiăRusiei,ăăglasul al 4-lea) 
 

 
Act de canonizare a noilor mucenici ai Rusiei 

 
În numele Tat luiăşiăalăFiuluiăşiăalăSfâŢtuluiăDuh. 
Sinodul episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, re-

prezentând singura parte liber  a Bisericii Ortodoxe Ruse, a discutat cu 
venera ie despre eroismul muceŢicieiă şiă ală m rturisirii nenum ra ilor 
crediŢciţşiă diŢă p mântul rus care au suferit din cauza celor necredin-
ciţşiă– prigonitorii credin ei lui Hristos.  

Din zilele marelui cneaz Vladimir, poporul rus a primit din toat  
inima sfânta credin  ortodox . Aceast  credin  i-a inspirat pe mul i 
sfin i cneji, ierarhiăşiăasce i, sfin iŢdăcategţriaăcreştiŢilţrădiŢăculturaăru-
s .ăAceştiaăauăavutăcaătemeiăalăvie ii lor Sfânta Scriptur  şiăSfâŢtaăTradi-
ie a Bisericii Ortodoxe. Fiind realizate în via a na ional  rus  în diferite 

grade, în diferite perioade ale istoriei, aceste principii au continuat s  
existe în toate straturile sociale ale poporului rus, de la ar pân  la ulti-
mul s rac, pe parcursul a mai bine de 900 de ani. Cu toate acestea, în ul-
timele dou  secole, iŢstigată deă duşmaŢulă mâŢtuiriiă Ţţastre, principiul 
anti-creştiŢă ală ateismuluiă revţlu iţŢară şi-a îndreptat întreaga putere 
spre anihilarea acestor principii în poporul rus. 

Din 1917, începând cu p catul întregului popor de înc lcare a jur -
mântului de loialitate fa  de credin , fa  de ară şiă fa  de patrie, dat 
înaintea cruciiăşiăEvaŢgheliei, a început s  fie pus  în practic  de c tre 
atei dezr d ciŢareaă îŢtreguluiăduhăţrtţdţxădiŢăguverŢăşiădiŢămţdul de 
via  al poporului, care – şiăuŢul, şiăcel lalt – se întorseser  de la Dum-
nezeu. Acest r u a fost pus în practic  prin mijloace barbare de persecu-
tare a credin eiăşiăaămţduluiăţrtodox de vie uire; toate categoriile popu-
la iei au fost victime ale acestui proces, de la arăşiă ierarhie, pân  la cei 
maiăsimpliăcrediŢciţşi. 

Imediat, chiar de la începutul Revolu iei, a început o persecutareăşiă
o batjocorire a aruluiă îŢchisă şiă aă familieiă luiă şi, aproape simultan, un 
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asalt împotriva reprezentan ilor Bisericii: episcopi, p stţriăşiăcredinciţşi.ă
Chiar în primul an al Revolu iei, Biserica noastr  a fost înroşit  cu sân-
gele arului r sturnat de la putere, cu toat  familia sa, şiă cuă sâŢgeleă
membrilor familiei ariste care se aflau între grani ele Rusiei, precumăşiă
alămultţrăcrediŢciţşi.ăMaiătârziu, lor li s-au ad ugat victimele persecu iei 
datorate schismei renova iţŢisteă şiăm rturisitorii care nu au fost de a-
cord cu niciun compromis fa  deăautţritateaă aŢticreştin , din care f -
ceau parte liderii patriarhiei moscovite de atunci, în încercarea lor de a 
sluji atât pe Hristos, câtăşiăpeăVeliar.ăS-a format un sobor de milioane de 
muceŢiciăşiăm rturisitori. În timpul celor 64 de ani de st pânire sovieti-
c , zeciă deă miiă deă bisericiă şiă m n stiriă auă fţstă distruseă şiă miliţaŢeă deă
oameni au suferit martiriul, deţareceăşi-au p strat credin a ortodox  şiă
nu s-au plecat idolului materialismului. 

Plecându-ne în rug ciune înaintea tuturor acestora, Sinodul epis-
copilor hot r şteăc  ar trebui s  fie al tura i soborului sfin ilor to i mu-
ceŢiciiăşiăm rturisitorii care au suferit în Rusia necredincioas : ierarhi, 
clerici, monahi, monahii şiătţ iăţrtţdţcşiiăcareăauăfţstătţrtura iăşiăţmţ-
râ i pentru credin a ortodox  şiăpeŢtruăpriŢcipiileăSfiŢteiăRusii. 

Numele acestor sfin i sunt atât de numeroase, îŢcâtă pţtă fiă ştiuteă
depliŢădţarădeăAtţtştiutţrulăDumŢezeu, şiăSinodul episcopilor va trebui 
s  suplimenteze lista numelor cu cele ale altor oameni care s-au luptat 
pentru credin aăşiăslavaăluiăDumŢezeu. 

Un loc aparte în soborul sfin ilor noi mucenici este ocupat de c tre 
arul Mucenic Nicolae al II-lea, ca uns al lui Dumnezeu, purt torul ideii 

de stat ortodox, şiăde familia sa. Prin urmare, o slujb  special  li se va 
dedica în ziua uciderii lor, ziua de triste e, 4/17 iulie, împreun  cu citirea 
la Liturghie a unei rug ciuni de dezlegare care fusese mai înainte sta-
bilit  a se citi la panahide. 

Tuturor acestor sfin iămuceŢiciă şiăm rturisitori trebuie s  le adu-
cem laud , rugându-i st ruitor ca, prin mijlocirea lor la tronul lui Dum-
nezeu, s  dobândeasc  pentru Rusia izb virea de necredin  şiăreŢaşte-
rea vie ii ortodoxe, şiă caă priŢ exemplul lor s  îiă iŢspireă şiă peă al i fii ai 
Bisericii Ruse s  iŢtreăşiăeiăpeăcaleaălupteiăpeŢtruăcrediŢ  şiăevlavie. 

S rb toarea general  aăŢţilţrămuceŢiciă şiăm rturisitţriă ruşiă seăvaă
celebraă îŢădumiŢicaădiŢtreă22ă şiă28ă iaŢuarie, conform calendarului or-
todox (vechi). Pomenirea individual  aămuceŢicilţrăşiăm rturisitorilor se 
va s vârşiăîŢăziuaăbiŢecuvâŢtateiălţrăadţrmiri, atunci când este cunoscu-
t , iar altfel, în ziua s rb torii generale a sfin ilor mucenici. 

 
PreşediŢteleăSiŢţduluiăEpiscopilor,  
† Mitropolitul Filaret (Vosnejenski),  

şiămembriiăSiŢţdului 
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Introducere 
 
La 16/29 iulie 1927, Mitropolitul Serghie de Nijni-Novgorod, a-

tunci loc iitorul scaunului patriarhal al Moscovei, a emis infama lui De-
clara ie despre loialitatea Bisericii Ortodoxe Ruse fa  de guvernul sovie-
ticăşiăsţlidaritatea fa  deă„bucuriile”ăşiă„triste ile”ălui.ăAcestădţcument a 
fost publicat în ziarul sovietic oficial Izvestia la 6/19 august, îŢăacelaşiă
an, şiă aă fţstă cauzaă public  a diviziunii fundamentale care s-a petrecut 
atunci în Bisericaărus  şiăcareădureaz  pân  în prezent. În cuvintele unui 
istoric al Bisericii despre aceast  perioad  (elă îŢsuşiă „serghiaŢist”), anul 
Declara ieiăaăfţstă„uŢăpuŢctădeăcţtitur . Pân  acum, întreaga via  biseri-
ceasc  continu  subă semŢulăacestuiăaŢ”ă (A.ăKrasnov-Levitin, Memoirs, 
YMCA Press, 1977, p. 91, în limba rus ). 

Aceast  diviziuŢeăŢuăesteăpurăşiăsimpluăîŢtreădţu  organiza ii bise-
riceştiă diferiteă (deşiă esteă şiă aceasta); mai exact, este o diviziune între 
dou  perspective total diferite asupra a ceea ce este Biserica lui Hristos 
şiăasupraămţduluiăîŢăcareăarătrebuiăs  ac ioneze în aceast  lume p c toa-
s , îŢă timpăceă îşiăcţŢduceăfiiiă laă limaŢulăvie iiăveşŢice, f r  de p cat, în 
împ r ia cerurilor. 

Din perspectiva patriarhiei moscovite de ast zi, c reia numele de 
„serghiaŢism”ăi se pţtriveşteăcelămaiăbiŢe, Biserica este v zut , mai întâi 
de toate, ca o organiza ie a c rei form  exterioar  trebuie men inut  cu 
orice pre ; neascultarea sau separarea de aceast  organiza ie este privit  
caăuŢăactădeă„schism ”ăsauăchiarădeă„sectarism”.ăApţloge ii serghianismu-
lui – atât în Rusia, câtăşiăîŢăafaraăei – subliniaz  permanent c  politica Mi-
tropolitului Serghie „aămeŢ iŢut”ă ierarhia, organiza ia bisericeasc , sluj-
bele Bisericii, posibilitatea primirii Sfintelor Taine, şiă c  aceasta este 
activitatea principal  a Bisericii sau chiar întreaga ei ra iune de a exista. 
Astfel de apologii, produse ale declinuluiăgeŢeralăalăcţŢştiin eiăbisericeştiă
ortodoxe în vremurile noastre, sunt ele însele simptome ale maladiei 
ecleziale a serghianismului, ale lipsei de contact cu r d ciŢileăcreştinis-
muluiăţrtţdţxăşiăaleăînlocuirii tr iriiăşiăîŢtregii ortodoxii cu forme exte-
riţareăşiă„canonice”. Aceast  mentalitate este, poate, cauza principal  a 
r spândirii sectelor protestante în Rusia zilelor noastre: simpla aparen-

 a întâiet ii chestiunilor duhţvŢiceştiă(chiar dac  golite de adev ra-
tul con iŢutăcreştiŢ)ăesteăsuficient  peŢtruăaăcţpleşiăsimplulăataşameŢtă
fa  de formele exterioare printre multe milioaŢeădeăruşiăcareăsuŢtăcţŢ-
viŢşiăc  biserica serghianist  (pentru c  este singura vizibil ) este or-
todoxie. 

Cealalt  perspectiv , cea a Bisericii Ruse din catacombe, cu adev -
rat ortodox , vede ca prim  responsabilitate a Bisericii Ortodoxe credin-
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ciţşiaăfa  deăHristţsăşiă fa  de adev ratul duh al ortodoxiei, cu orice 
pre  exterior. Aceast  mentalitate nu dispre uieşteădelţcăfţrmele exteri-
oare; ştimăc  Biserica din catacombe a p strat sfintele slujbeăşiăierarhiaă
bisericeasc  pân  în prezent. Pre ul pl tit de Biserica din catacombe 
pentru credincioşia fa  de adev rata ortodoxie a fost pierderea apropie-
rii de oamenii din popor, mul i ŢeştiiŢd deloc de existen a ei, majorita-
tea ŢeştiiŢd ŢiciăuŢdeăşiăŢiciăcumăs  ia leg tura cu membrii ei. Îns  a-
ceast  pierdere are drept contrapondere o autoritate duhovniceasc  şiă
moral ăcare nu poate fi apreciat  de cei care judec  aceste probleme din 
exterior, dar care va deveni evident  când libertatea se va întoarce în 
Rusia. 

Mentalitatea Bisericii din catacombe în URSS este cel mai bine 
descris  de propriii s i membri. Iat  cum descrie I.M. Andreev, un parti-
cipant activ la evenimentele bisericeştiădiŢă1927ăşiădeămaiătârziu, forma-
rea Bisericii din catacombe în acei ani. 

„CţŢfţrmă m rturiei prietenului apropiat al Patriarhului Tihon, 
profesţrulă şiă dţctţrulă îŢă mediciŢ  M.A. ZizileŢkţă (fţstulă medică şefă ală
închisorii Taganka din Moscova), patriarhul, nu mult înainte de moartea 
sa, devenind convins, cu mare team , de faptul c  grani a cererilor «po-
litice» ale regimului sovietic va merge dincolo de grani eleăcrediŢciţşieiă
fa  de Biseric  şiăfa  de Hristos, a exprimat ideea c , probabil, singura 
modalitate pentru Biserica Ortodox  Rus  de a-şiăp straăcrediŢciţşiaăfa-

 de Hristos ar fi, în viitorul apropiat, s  intre în catacombe. Prin urma-
re, Patriarhul Tihon l-a binecuvântat pe profesorul Zizilenko s  accepte 
tunderea în tain  şiă apoi, în viitorul apropiat, în cazul în care ierarhii 
conduc tori ai Bisericii Îl vor tr daă peă Hristţsă şiă vţră predaă regimuluiă
sovietic libertatea Bisericii, s  devin  episcop în secret. 

În 1927, când Mitropolitul Serghie a emis Declara ia sa, dup  care 
s-a petrecut schisma bisericeasc , profesorul Zizilenko a împlinit voia 
PatriarhuluiăTihţŢăşiăaădeveŢităprimulăepiscţpăsecret, Maxim de Serpu-
hov. 

Dup  schisma din 1927, cei care l-au urmat pe Mitropolitul Serghie, 
acceptând Declara ia sa, au început s  fie numi i «serghiaŢişti», în timp 
ce aceia care au r mas crediŢciţşiăBisericiiăOrtţdţxe, care nu au acceptat 
declara iaăşiăs-au separat de Mitropolitul Serghie, au început s  fie numi i 
«iozefi i» (dup  Mitropolitul Iosif al Petrogradului). Acest din urm  nu-
me, dat de c treăserghiaŢişti, nu definea pozi ia celor care protestau, nici 
în esen  şiă Ţiciă fţrmal.ă ÎŢă afar  de Mitropolitul Iosif, şiă al i ierarhi de 
seam , împreun  cuă crediŢciţşiiă lţr, s-au desp r it de comuniunea cu 
Mitropolitul Serghie. Autoritatea religios-moral  a celor care au protestat 
şiăs-auăseparatăeraăatâtădeămareăşiăvirtutea lor era atât de evident , încât, 
pentru viitorul istoric al Bisericii, nu poate fi nicio îndoial  cu privire la 
corectitudinea oponen ilor Mitropolitului Serghie.ă Aceştiaă diŢă urm  ar 
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putea fi numi i mai corect crediŢciţşiă«tihţŢi i». Iar activit ile Mitropoli-
tului Serghie şiă ale celor dimpreun  cu dânsul trebuie caracterizate ca o 
schism  neo-renova ionist .  

To i cei care au protestat împotriva Declara iei Mitropolitului Ser-
ghie au fost aresta i de c tre regimul sovietic ca fiind «contrarevolu io-
nari»; eiăauăfţstăîmpuşca iăsauăauăfţstătrimişiăîŢălag re ori în exil. La in-
terogatorii, cei care interogau, cuăsarcasmăşiăcuămali iozitate, dovedeau 
«canonicitatea strict » a Mitropolitului Serghie şiăaăDeclara iei sale, care 
«ŢuăaăalteratăŢiciăcaŢţaŢeleăşiăŢiciădţgmele». Execu iile în mas , perse-
cu iileăşiătţrturileă la care au fost supuşiăcredincioşii Bisericii lui Hristos 
r mân dincolo de orice închipuire. 

Pentru Biserica Ortodox  adev rat  nu mai r mânea nicio alterna-
tiv  decât intrarea în catacombe. 

P riŢteleăduhţvŢicescăcareăaădatăŢaştereă ideiiădeăBiseric  în cata-
combe a fost Patriarhul Tihon. În primii ani ai existen ei sale, Biserica 
din catacombe nu avea nici organizareăşiăŢiciăadmiŢistra ie, era disper-
sat  fizică şiă geţgrafic, şiă eraă uŢit  numai prin numele Mitropolitului 
Petru. Primul episcop din catacombe, Maxim, aăfţstăarestatăîŢă1928ăşiăaă
fost trimis în lag rul de concentrare de la Solovki; în 1930, el a fost tri-
mis din lag rălaăMţscţvaăşiăaăfţstăîmpuşcat. 

Începând din 1928, în lag releădeăcţŢceŢtrareădeălaăSţlţvkiăşiăSvir, 
la «Belbaltlag», şiăîŢămulteăalteălag re din Siberia, au început s  se fac  
multe hirotonii secrete. (În lag rul de la Solovki, unde eram eu, se f -
ceau de c tre episcopii Maxim, Victor, IlariţŢăşiăNectarie.) 

Dup  moartea Mitropoli ilţrăPetruăşiăChirilă(amâŢdoi mor i în exil, 
în 1936), conduc tţrulăadmiŢistrativăşiăduhovnicesc al Bisericii din cata-
combe – care pân  atunci dobândise un anumit grad de organizare – a 
devenit Mitropolitul Iosif (chiar dac  se afla în exil). 

Laăsfârşitulăluiă1938, din cauza faptului c  s-a ocupat de conduce-
reaă şiă îŢdrumareaă Bisericiiă secrete din catacombe, Mitropolitul Iosif a 
fost executat. 

Dup  moartea lui, BisericaădiŢăcatacţmbeăaăîŢceputăcuăşiămaiămare 
stricte e s -şiăp zeasc  secretele, îŢăspecialăŢumeleăşiă lţca iile conduc -
torilor ei duhţvŢiceşti. 

Nu voi spune vr jmaşilţrăT i taina Ta – cu acest motto au ap rut, 
din când în când, scurte informa ii despre via a acestei Biserici secrete”ă
(I.M. Andreev, Brief Review of the History of the Russian Church from 
the Revolution to our Days, Jordanville, 1951, pp. 70-72). 

Exist  o mul ime de materiale documentare privitoare la aceast  
prim  perioad  din istoria Bisericii din catacombe, atât în epistolele 
episcţpilţrăşiăaleăaltţraăcareăs-au separat de Mitropolitul Serghie, câtăşiă
îŢămemţriileăşiărelat rile unor membri individuali ai Bisericii din cata-
combe, care au sc pat din Uniunea Sovietic  în timpul celui de-al Doilea 



11 
 

R zboi Mondial. Multe din aceste documente sunt con inute în cele do-
u  volume ale c r ii Noii martiri ai Rusiei, alc tuit  de c tre protopopul 
Mihail Polski (Jordanville, 1949ăşiă1957); cele mai importante dintre a-
cesteaăşiăţăparteădiŢăalteăsurseăsuŢtăprezeŢtateăîŢăp r ile a II-aăşiăaăIII-a 
ale acestei c r i, multe dintre ele pentru prima oar  în limba englez . 

În perioada de dinaintea celui de-al Doilea R zboi Mondial, perse-
cutareaăcreştiŢilţră îŢăUŢiuŢeaăSţvietic  a atins punctul cel mai drama-
tic, câŢdăchiarăşiăţrgaŢiza ia bisericeasc  „serghiaŢist ”ăaăajuŢsălaălichi-
dareă şiă deăBisericaă diŢă catacţmbeăŢuă seămaiă auzeaăŢimic.ăDţară pu ini 
dintre cei mai de seam  colaboratori ai sovieticilor, cum ar fi însuşiăMi-
tropolitul Serghie, au sc pat de închisoare sau de exil, fapt care, treizeci 
de ani mai târziu, a dus la acuza ia lui Boris Talantov cum c  „Mitropoli-
tul Serghie, prin adaptareaăşiăminciunile sale, nu a salvatăpeăŢimeŢiăşiăŢi-
mic, cu excep iaăprţprieiăsaleăpersţaŢe”. 

Când Stalin, pentru a profita de sentimentele patrioticeăşiăreligioa-
se ale poporului rus în r zboiul împotriva germanilor, a deschis o parte 
dintre bisericile închiseăşiăaăpermisăalegereaăuŢuiă„patriarh”, în 1943, a 
început o nou  perioad  în rela ia Biseric -Stat, moment în care patriar-
hia moscovit  aădeveŢită îŢă faptă „Bisericaădeăstat”ăaăguvernului sovietic, 
r spândind propaganda comunist  în toat  lumea în numeleă religieiă şiă
negând categoric existen a vreunei persecu ii religioase în Uniunea So-
vietic . Simpla existen  a Bisericii Ortodoxe din catacombe, opuse aces-
tei politici, bineîn eles, putea s  aib  un efect dezastruos, în special dac  
devenea larg cunoscut  în str in tate. Toate grupurile Bisericii din cata-
combe erau dezr d cinate f r  mil  de c tre autorit ile sovietice atunci 
când erau descoperite, iar membrii ei erau condamna i la lungi perioade 
de deten ie. Majoritatea informa iilor, pu ine de altfel, pe care le avem 
din aceast  perioad  a istoriei Bisericii din catacombe din Rusia provin 
din presa sovietic ; dar nici pân  ast zi nu se cunoaşte aproape nimic 
despreăţrgaŢizareaăşiăcţŢducereaăBisericiiădiŢăcatacţmbeăîŢăaceast  pe-
rioad . 

SubăHruşciţv, în 1959, a început o nou  şiăiŢteŢs  persecu ie a reli-
giei de c tre conducerea URSS, inaugurând cea mai recent  perioad  a is-
toriei Bisericii ruse, o perioad  în care îns şiăorganizarea bisericeasc  ser-
ghianist-marionet  este folosit  pentru lichidarea ortodoxiei în Rusia, în 
timp ce peste hotare a continuat propaganda comunist  şiă iŢcredibileleă
aser iuni despre absen a oric rei persecu ii a religiei în URSS. Majoritatea 
bisericilor, m n stirilţrăşiăsemiŢarelţrăserghianiste r mase au fost închise 
în aceast  perioad  şiăţăpersecu ie deosebit de feroce a fost purtat  împo-
triva comunit ilţrăbisericeştiă„ŢeîŢregistrate”, cum ar fi Biserica Ortodox  
din catacombe, care este cunoscut  autorit ilor sovietice sub numele de 
„iţzefi i”, „tihţŢi i”ă sauă „Bisericaă Ortodox  adev rat ”.ă Persecu ia a fost 
deosebit de feroce între anii 1959-1964; de la c dereaă luiăHruşciţvăaă fţstă
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mai pu in intens , dar a continuat f r  întrerupere, îndeosebi împotriva 
comunit ilţră„ŢeîŢregistrate”. 

În perioada cea mai recent , un nou suflu de curaj a p truns în via a 
bisericeasc  din Rusia; acesta, unit cu o mult mai mare libertate de comu-
ŢicareăîŢtreăURSSăşiălumeaăliber , a produs ceea ce, începând cu pu inele 
proteste izolateădeălaăîŢceputulăaŢilţră’60, a devenit acum un val de pro-
testăşiădeăindignare a crediŢciţşilţrădiŢăRusiaăîmpţtrivaăpersecu iilor gu-
verŢuluiă sţvietică şiă împotriva explica iilor jalnice ale organiza iei biseri-
ceştiăţficiale. Scrisoarea deschis  c tre Patriarhul Alexei a preo ilor mos-
covi iă Glebă YakuŢiŢă şiă Nicţlaeă EşlimaŢă îŢă 1965, articoleleă despreă „ser-
ghiaŢism”ăaleăluiăBţrisăTalaŢtţvăîŢă1968, protestele îndrept ite împotriva 
pţliticiiă bisericeştiă duse de patriarhia moscovit  ale uŢţră creştiŢiă ţrtţ-
dţcşi, precumă arhiepiscţpulă ErmţgheŢă şiă Alexandr Soljeni în, şi, mai 
recent, disperatele strig teădeăcţŢştiiŢ  ale p riŢteluiăDimitrieăDudkţăşiă
noua istorie bisericeasc  a lui Lev Regelson (care a oferit prima relatare 
simpatetic  despreă„iţzefi i”ădiŢăinteriorul patriarhiei moscovite) au con-
dus la o veritabil  „criz  a serghianismului”ă îŢăRusia; factorul principal 
care acum împiedic  o nou  ruptur  de patriarhia moscovit  laăscaraămiş-
c riiă„iţzefite”ădiŢă1927 pare s  fie o anumit  fric  deăfaŢtasmaă„schismei”ă
şiă aă „sectarismului”, unite cu o ignoran  larg r spândit  despre starea 
actual  şiămeŢtalitatea Bisericii din catacombe din ziua de ast zi. Cele mai 
izbitoare m rturii cu privire la în elesulă„serghianismului”ădiŢăcadrulăpa-
triarhiei moscovite de ast zi sunt incluse în partea a IV-a aăc r ii. 

ÎŢăsfârşit, ultimii câ iva ani, începând cu moartea Patriarhului Ale-
xei în 1971, au generat o anumit  reapari ie a Bisericii din catacombe în 
Rusia. În special cele dou  „dţcumeŢteă despreă catacţmbe”ă diŢă 1971ă
ne-au oferit prima perspectiv  real  în patruzeci de ani despre mentali-
tatea Bisericii din catacombe din zilele noastre, care pare s  fie destul de 
sobr  şiădelţcă „sectar ”ă sauă „faŢatic ”ă (ţă impresie care este înt rit  de 
epistola din 1962, de curând publicat , a c rei existen  a fost cunoscut  
pân  acum doar de câteva persoane din Uniunea Sovietic ); m rturia lui 
A. Krasnov-Levitin, dup  ce a fost exilat din Uniunea Sovietic  în 1974, 
ne-a oferit prima informa ie real  din 1938 cu privire laăepiscţpatăşiălaă
ierarhul conduc tor al Bisericii din catacombe; iar informa iile din pre-
sa sovietic  din 1976 privind procesul arhimandritului Ghenadie consti-
tuie cea mai izbitoare dovad  anterioar  celui de-al Doilea R zboi Mon-
dial despre activitatea real  aăBisericiiădiŢăcatacţmbeăşiădespreăuimitorul 
ei scop. Aceste documente sunt con inute în partea a V-a aăc r ii. 

Aceast  carte nu ar trebui privit  ca o simpl  „apţlogie”ăaăBisericii 
din catacombe; am încercat s  fim ceva maiă „ţbiectivi”ă decâtă atât.ă Deă
fapt, momentul istoric actual, chiar dup  a 50-a aniversare a Declara iei 
care a divizat ortodoxia Rusiei în secolul al XX-lea, ne ofer  o incompa-
rabil  oportunitate a unei perspective „ţbiective”ăasupraăvie iiăbisericeştiă
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din cea de-a doua jum tate a secolului trecut, nou , celor care apar inem 
singurei p r iă libereă şiă Ţecţmprţmiseă aă Bisericiiă Ruse.ă Sufletulă Rusieiă
vţrbeşteăast zi mai clar decât oricând de la începutul serghianismului; 
darădurereaăşiădificultateaădeăaăvţrbiă facăaproape imposibil  pentru cei 
din Uniunea Sovietic  în elegerea pe deplin a mesajului. 

În special, cei din patriarhia moscovit  se g sesc înc  îŢchişiă îŢ-
tr-uŢă „cerc vr jit”ă deă idei mţştenite despre organizarea Bisericii, care 
probabil nu va fi spart pân  câŢdăŢuăvţrăcţŢştieŢtizaăîŢăceleădiŢăurm  c  
Bisericaărus  diŢăcatacţmbeăŢuăesteăîŢăprimulărâŢdă„ţăţrganiza ie bise-
riceasc ”ărival  care cere o schimbare a credin ei episcopale, ci este, mai 
înainte de toate, purt tţareaă stiŢdarduluiă crediŢciţşieiă fa  de Hristos, 
fapt care inspir  o alt  atitudine fa  de Biseric  şiăfa  de organizarea ei 
decât cea care predomin  acum în mare parte în lumea ortodox . Aceas-
t  cţŢştieŢtizareă prţbabilă Ţuă vaă ap rea înainte de c derea regimului 
ateu; dar când se va întâmpla aceasta, de organizarea bisericeasc  ser-
ghianist  şiădeă îŢtreagaăeiă ra iune de a fi se va alege praful. În aceast  
lumin , cu siguran  nu este o exagerare a spune c  viitorul Rusiei, dac  
este s  fie ortodox, apar ine Bisericii din catacombe. 

În anexa care con ine sursele pentru istoria Bisericii din catacombe 
s-a încercat inten ionat s  se arate „îŢcliŢa ia”ăautţrilţr, fie eiă„serghia-
Ţişti” sau „iţzefi i”.ăDesigurăc  au fost exager ri de ambele p r i. Pentru 
viitorul istoric al Bisericii Ruse, într-adev r nu va exista nicio îndoial  
(de fapt, istoria bisericeasc  a lui Lev Regelson dovedeşte deja acest lu-
cru) c  iozefi ii au fost corec iăşiăc  serghiaŢiştiiăauăfţstăîŢăfatal  eroare. 
Dar semnifica ia Bisericii din catacombe nu const  îŢă „cţrectitudiŢea”ă
ei, ci în p strarea adev ratului duh al ortodoxiei, duhul libert ii în 
Hristos. 

SerghiaŢismulăŢuăaăfţstăpurăşiăsimpluăgreşităpriŢăalegereaăpţliticiiă
bisericeşti, a fost ceva mult mai r u: a fost o tr dare a lui Hristos bazat  
pe învoirea cu duhul acestei lumi. Este rezultatul inevitabil atunci când 
politica bisericeasc  se conduce dup  logica lumeasc  şiăŢuădup  în e-
lepciunea lui Hristos. 
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I.M. Andreev  

 
O CONVERTIREăADEV RAT  LA ORTODOXIE  

ÎN INTELECTUALITATEAăRUS  
 
La începutul secolului al XX-lea, clasa intelectual  rus  – intelec-

tualitatea - se dep rtase de r d ciŢileă creştiŢ-ortodoxe ale vie ii ruse. 
Începuturile promi toare de la jum tatea secolului al XIX-lea ale unei 
filosofii autentic ortodoxe, capabile s  întâmpine provocarea ideilor oc-
cidentale (Kireievski, Homiakov), aveau pu ini aderen i. Cu câteva ex-
cep ii (cum este Constantin Leontiev), intelectualitatea rus  din a doua 
jum tate a secolului al XIX-lea s-a îndep rtat mult de Biserica Ortodox , 
apropiindu-se ca niciodat  de ideile revolu iţŢareăţccideŢtaleăşiăsfârşiŢdă
îŢămaterialismăşiămarxism. 

Reac ia natural  împotriva materialismului la sfârşitulăsecţluluiăală
XIX-lea nu a luat o form  ortodox . Filosofia religioas  puternic  a lui 
Vladimir Soloviov i-a influen at pe mul i s  revin  la un fel de religie, 
darălaăţăreligieă„liber ”, nu la ortodoxia tradi ieiăbizaŢtiŢeăsauăruseşti.ăCaă
rezultat, „reŢaşterea”ăreligiţas  rus  de la începutul secolului al XX-lea 
era str in  de ortodoxie; eraăuŢăcureŢtădeă„liber  cugetare”ăreligiţas  ca-
re preg teaă tereŢulă peŢtruă „reŢţva iţŢism”ă îŢăRusiaă şiă peŢtruă „libera-
lism”ăreligiţsăşiăerezieăevideŢt  în Diaspora. 

În multe min i r mâne impresia c  intelectualitatea rus , chiarăşiă
atunci când este religioas , este în esen  liber cuget toare, modernist , 
renova ionist , chiarăşiăatuŢciăcâŢdămembriiăeiăseăreg sesc în rândurile 
clerului ortodox, în timp ce aceia care li se opun reprezint  dţară„cercu-
rile bisericeştiăstrâmte”ăcareăŢuăauă„creativitate”, ci p streaz  purăşiăsim-
plu tradi ia bisericeasc  a trecutului, f r  niciun r spuŢsălaă„prţblemeleă
timpului”. 

O astfel de viziune supra-simplificat  nu arat  integritatea adev -
ra ilor purt tori ai tradi iei, care transmit filosofia patristic  ortodox  a 
vie ii f r  marea criz , „cţŢversiuŢile”ă şiă faŢfaraă iŢtelectualit ii, şiă îŢ-
deplinesc într-adev r o sarcin  dificil  şiăcreativ  în tr ireaă şiă traŢsmi-
terea tradi iei, în ciuda tuturor atacurilor lumii moderne; nici nu acord  
suficient  aten ie acelor membri ai intelectualit ii a c ror convertire de 
laămaterialismăşiădeă laă ideileăţccideŢtale este complet  şiăŢuăpar ial  şiă
care, prin urmare, se al tur  p str torilor tradi ieiăşiăîŢceteaz  de a fi o 
parte a intelectualit ii rebele. 

AceştiădiŢăurm  „cţŢverti i”ăsuŢtăîŢămţdăiŢvariabilăşiăîŢdeţsebiăre-
nega i de c tre intelectualitatea liberal , iar opiniile lor sunt v zute ca 
nemeritând respect. Dar experien aălţrădeăcreştereăfilţsţfic  şi duhovni-
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ceasc  este de mare valoare, atâtăpeŢtruătiŢeriiăruşiăcâtăşiăpeŢtruăcţŢver-
ti ii occidentali, a c ror experien  în vremurile noastre (atât de ostile 
tradi iei) este mult mai apropiat  de a lor decât de a celor care nu s-au 
revoltat niciodat . Un astfel de convertit, un exemplu care produce entu-
ziasm în vremurile noastre, a fost I.M. Andreev, a c ruiă cţŢvertireă şiă
creştere duhţvŢiceasc  poate fi urm rit  în cea mai mare parte în frag-
mentele din propriile sale scrieri. 

Ivan Mihailovici Andreevski (Andreev fiind pseudonimul s u lite-
rar) s-a n scut la 14 martie 1894, din p rin i înst ri i, în Petersburgăşiăaă
urmată şcţalaă secuŢdar  în acest ţraş.ăAă avută celă pu in o sor  (poetesa 
MariaăŞakapskaia)ă şiă uŢă frate.ăBineîn eles c  a fost crescut în credin a 
ortodox  (chiar s-a întâlnit de dou  ori cu Sfântul Ioan de Kronstadt), 
darăspreăsfârşitulăadţlesceŢ ei a intrat într-o perioad  deă„revolt ”.ăCţŢ-
cep ia sa despre via  laăsfârşitulăşcţliiăsecuŢdareăpţateăfiăv zut  în ur-
m toarea relatare a cuivaăcareăîlăcuŢţşteaăatuŢci, Nicolae Sergheev (scri-
soare personal  din 7 februarie 1977):  

„IvaŢăMihailovici a venit în clasa a VI-a la Gimnaziul Viedenski, în 
1911-1912; unde fusese înainte de aceasta, Ţuăştiu.ăElăst tea la o distan  
de dou  scaune de mine; era un b iat serios, nu glumea niciodat , era un 
elev destul de bun... Eu cântam în corul bisericii, dar nu l-am v zut ni-
ciodat  pe I. M. în biseric . În clasa a VII-a, cred c  în noiembrie 1912, 
am fost cu to ii uimi i când am aflat din ziar c  se descoperise un grup 
revolu iţŢară(îŢăşcţalaăŢţastr  şiă îŢăGimŢaziulăWidemaŢ) – I. M.ăşiăuŢă
elev dintr-o clas  mai mare, în a c rui camer  fuseser  g siteăţămaşiŢ  
deălitţgrafiereăşiăprţclama ii (cel din urm  s-a sinucis). Nu l-am mai v -
zut pe I. M. la gimnaziu dup  aceea. Nu pot s  scriu decât ceea ce se spu-
nea: a fost un proces; membrii grupului au fost lua i sub protec ia mi-
liţŢaruluiăShachtăşiăauăfţstătrimişiălaăstudiiăîŢăElve ia.” 

Prin urmare, începutul c iiă iŢtelectualeăşiăspiritualeăaăluiăAndreev 
este clar: nu frecventa biserica, era un tân r cu vederi revolu ionare, aşaă
cumăseăţbişŢuiaăîŢăRusiaălaăîŢceputulăsecţluluiăalăXX-lea. 

Se pare c  aătermiŢatăşcţalaăsecuŢdar  în Elve ia, şiăauzimădespre 
el dup  aceeaălaăParis.ă„ÎŢă1914ăeramătâŢ r student la sec ia de filosofie 
deă laă SţrbţŢaă şiă aveamă dreptulă deă aă asistaă laă cursuriă laă Cţllege-de-
France. Apoi i-amă ascultată peă LalaŢdeă şiă BergsţŢ.”ă Elă aă asistată şiă laă
cursurile lui Émile Durkheim, Lévy Bruhl şiăla ale altor filţsţfiăşiăţameŢiă
deă ştiiŢ  renumi iă şiă şi-a terminat studiile la sec ia de filosofie de la 
Sorbona. Cel mai mult era sub influen aăluiăBergsţŢ:ă„Bergson conferen-
ia cu inspira ie, improviza, gândea cu voce tare, crea la catedr , şiăcţŢ-

ducea min ile tinerei genera ii, în specialăaleăruşilţr.ăEuăeramăpriŢtreăceiă
din urm ”ă („TheăPathăţfăPrţf.ăS.A.ăAskţldţv”, în Orthodox Way, 1955, 
Jordanville, p. 55; toate sursele traduse din rus ). 



17 
 

Aici, din nou, nu este dificil de în elesăcursulăcreşteriiăiŢtelectuale a 
lui Andreev. Tân rulă„revţlu ioŢar”, l rgindu-şiăţrizţŢtulădatţrit  expu-
nerii la unele dintre principalele min iăştiiŢ ificeăşiăfilţsţficeădiŢăEurţpa, 
a f cutăacelaşiăsaltădeălaă„marxismălaăidealism”ăcareăaăfţstăf cut atunci de 
Bulgakov, Berdiaev şiăde al i membri celebri ai intelectualit ii ruse. Fi-
losofia lui Bergson a fost o reac ie împotriva materialismuluiăşiăateismu-
lui secolului al XIX-lea, care se str duia s  ob in  o realitate superioar  
priŢă iŢtermediulă„iŢtui iei”, f când uz de filosofiaăştiiŢ ific  la mod  a-
tunci pentru a crea o nou  filţsţfieădeă„evţlu ie creatoare”, în care lumea 
este v zut  ca o realitate care se schimb  constant, care este constant 
creat  şiăcareăseălupt  constant pentru ceva dincolo de ea îns şi.ă„Dum-
nezeu”ăÎŢsuşi, conform lui Bergson, este în continu  mişcareăşiăschimba-
re, iară„lumile”ăpeăcareăleăcreeaz  sunt într-uŢăcţŢtiŢuuăprţcesădeă„evţlu-
ie”, fiin ele inferioare fiind transformate în fiin e superioare, virtual 

f r  nicio limit  deăcreştereăaăacestuiăprţces ireversibil:ă„Exist  un cen-
truădiŢăcareă lumileăsuŢtă laŢsateăcaăŢişteă racheteădiŢădispţzitivulă lţrădeă
lansare... Dumnezeu, astfel definit, nu are nimic din pre-existent; el este 
neîncetat  via , ac iune, libertate... Toate fiin ele sunt împreun  şiătoate 
cedeaz  în fa a aceluiaşiă teribilă impuls.ă AŢimalulă esteă depeŢdeŢtă deă
plant , omul trece pesteăaŢimalitateăşiăpesteăîŢtreagaăumaŢitate, în spa-
iuăşiă îŢă timp, este o singur  armat  imens  care galopeaz  pe lâng  şiă

îŢaiŢteaăşiăîŢăspatele fiec ruia dintre noi cu o înc rc tur  cţpleşitţare, în 
stare s  doboare orice rezisten  şiăs  înl ture cele mai formidabile ob-
stacole, pţateăchiarăşiămţartea”ă(BergsţŢ, Creative Evolution). O astfel 
de filosofie trebuie s  fi fost într-adev r ispititoare pentru uŢă„filţsţf”ădeă
20 de ani, de curând trezit din insuficien aăuŢeiă filţsţfiiămaterialisteăşiă
de absoluta stupiditate a ateismului, dar înc  nepreg tit pentru a vedea 
vreo alt  caleădeăieşireădiŢăcrizaăfilţsţfieiămţderŢeăeurţpeŢe, afar  de un 
vag ira ionalism romantic. Filosofia lui Bergson nu a l sat o urm  adân-
c  asupra concep iei mature despre lume a lui Andreev; a fost, mai de-
grab , o etap  important  îŢăasimilareaăaăceeaăceăeraămaiăbuŢădiŢă„îŢ e-
lepciuŢea”ămţderŢ , care l-a ajutat mai târziu s  fie un apologet str lucit 
pentru în elepciunea mai înalt  a ortodoxiei. Contemporanul s u mai în 
vârst , Berdiaev, nu a p r sit niciodat  aceast  etap  imatur  aă„idealis-
muluiărţmaŢtic”; dar Andreev a avansat, pas cu pas, pe o cale care avea 
s -l duc  spre adev rata ortodoxie. 

Bergson a fost cel care i-a recomandat lui Andreev un filosof mai 
maturădecâtăelăîŢsuşi.ăÎŢăîŢseşiăcuviŢteleăluiăAndreev:ă„Odat , dup  unul 
din cursurile sale inspirate, str lucitor ca form , Bergson i-a întrebat pe 
cei care îl înconjurau pe coridor: cine, în opinia lor, era cel mai remarca-
bil gânditor din lume în acel moment? V zând perplexitatea ascult tori-
lor s i, elă aă spusă clară şiădistiŢct:ă«EsteăuŢămţdestă filţsof rus, pe nume 
Askoldov ». Era extrem de m gulitor pentru mine, un student rus, s  



18 
 

aud o astfel de opinie despre un filosof rus; dar, spreăruşiŢeaămea, a tre-
buit s  recunosc c  atunci am auzit numele lui Askoldov pentru prima 
oar  şiăŢuăştiamăabsţlutăŢimicădespreăel”ă(Ibidem, p. 55). Câ iva ani mai 
târziu, avea s -l întâlneasc  peăacestăremarcabilăşiăpu in cunoscut filosof 
rusăşiăs  devin  discipolul s u. 

Andreev s-a întors în Rusia dup  izbucnirea Revolu iei, deja mult 
schimbat fa  de cum era atunci când plecase. Nu mai era sub vraja idei-
lor revolu iţŢareăşi nu a luat parte la Revolu ia care se învolbura în jurul 
lui. El a început studii aprofundate de medicin  şiăpsihiatrie la Institutul 
Behterev din Petrograd, iar aceste studii l-auăajutatăşiă laădezvoltarea sa 
intelectual  şiăfilţsţfic . Mai târziu avea s  spun :ă„AmăajuŢsălaăDumne-
zeuăpriŢăştiiŢ ”, şiăaceast  afirma ie arat  clar calea vie ii sale spiritua-
le: printr-o arz toare iubire de adev r (ca fiind opus  ţpiŢiilţrăşiăpreju-
dec ilor care adesea uzurp  ŢumeleădeăştiiŢ ), a ajuns în cele din urm  
la Adev rulăîŢsuşi.ă 

În primii ani ai regimului sovietic, el studia, de asemenea, şiălitera-
tura la Universitatea din Petersburg; într-adev r, interesul s u pentru 
psihiatrie fusese ini ial trezit de adâncimile sufletului omenesc pe care le 
g siseărevelateăîŢărţmaŢeleăluiăDţstţievski.ăŞiăîŢăliteratur  c uta în pri-
mul rând adev rul. 

Vigoarea intelectual  şiăprţfuŢzimeaăaŢilţrădeăstuden ie ai lui An-
dreev sunt cu adev rat uimitoare. Fiind evident un om de geniu, el a pri-
mit în trei ani trei doctorate: în medicin , în literatur  şiă îŢă filţsofie; 
câ iva ani mai târziu avea s  adauge un al patrulea: în teologie. 

Din punct de vedere filosofic, Andreev a ajuns în aceast  perioad  
sub influen a lui N. Losski, unul dintre cei mai renumi i filosofiăruşiăaiă
timpului, uŢă„idealist”ăşiăuŢă„iŢtui iţŢist”ă(darădestulădeă„liberal”ăîŢăţrtţ-
doxia lui), care l-a adus pe Andreev un pic mai aproape de r d cinile or-
todoxe. Dar cel mai important eveniment din via a lui intelectual  a fost 
întâlnirea, la Universitatea din Petersburg, în 1919, cu S.A. Askoldov, 
filosoful rus care îi fusese indicat la Paris de c tre Bergson. 

Natura influen ei lui Askoldov asupra lui Andreev nu poate fi în e-
leas  de c tre jalnica lume academic  de ast zi, care este orientat  c tre 
predareaăuŢţră cuŢţştiŢ eă şiă aăuŢţrăţpiŢiiă „fragmeŢtate”, iar nu spre o 
concep ie holistic  asupraă lumii.ă „PeŢtruă primaă ţar  dup  BergsţŢ”, 
scrie Andreev, „amăexperimeŢtatăţăteam  duhţvŢiceasc  la contactul cu 
un om de geniu. Am sim it c  am g sit, îŢăsfârşit, un adev rat înv tţr”ă
(Ibidem, p.ă 56).ă „Amă înv at de la el adev rata filosofare”ă (Outlines of 
the History of Russian Literature, p. 305). Askoldov l-a înv at multe 
despreăfilţsţfieăşiăi-a f cutăcuŢţştiŢ  cu prietenii s i filosofi, printre ca-
re p riŢteleăPavelăFlţreŢskiă şiă p rintele Teodor Andreev; dar, mai im-
portant, Andreev a preluat de la înv torul s u o întreag  atitudine a 
min iiăşiăaăsufletului, care era exact ceea ce avea nevoie el pentru viitoa-
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reaă luiăcreştereă iŢtelectual  şiăduhţvŢiceasc .ă „TţtăceeaăceăamăajuŢsăs  
cunosc din ceea ce a scris Askoldov a produs asupra mea o impresie ex-
traordinar de puternic , deoarece r spundea directă şiă clară laă cele mai 
profunde întreb ri ale sufletului meu”ă(Orthodox Way, 1950, p. 57). 

Askoldov avea o permanent  „vţiŢ  pentru dreptateă şiă adev r... 
Necinstea intelectual  trezea în el o explozie de nemul umire”ă(Ibidem, 
p. 62). Andreev îŢsuşiăaămţşteŢitădeălaăîŢv torul s u aceast  dreptate 
intelectual , care nu putea s  tolereze nici cea mai mic  necinste sau 
falsitate, fie în filosofie, fie în via a bisericeasc . 

De la Askoldov, Andreev a înv at, de asemenea, despre leg tura 
organic , adesea complex , diŢtreăbiŢeăşiăr uăşiădespreăŢecesitateaădeăaă
alege în via a real  „biŢeleăpriŢcipal”, chiar dac  esteălegatădeăuŢă„r u se-
cuŢdar”.ăDeăexemplu, ordinea politic  şiăsţcial  a Rusiei imperiale a fost 
un bine principal (deoarece era întemeiat  peăDumŢezeuăşiăpeăortodo-
xie) legat de rele secundare (defectele morale ale unora dintre reprezen-
tan ii ei, nedrept i sociale etc.), în timp ce Revolu ia, chiarăşiăîŢăceeaăceă
avea ea mai bun, oferea un bine secundar (corectarea nedrept ilor) le-
gat de un r u principal (eliminarea ordinii rânduite de Dumnezeu, insta-
larea ateismului). Din perspectiva lui Andreev, aceasta este, de aseme-
nea, cheia de în elegere a lui Antihrist, care va p reaă„buŢ”ăcelţrăcareăauă
pierdut ierarhia valoric  creştiŢ  şiăŢuăv d r zboiul împotriva lui Hristos 
şiăaăBisericiiăSaleăascuŢsăsubămascaă„umaŢitarismului”. 

Askoldov i-a ar tat lui Andreev cum poate omul modern s  cread  
îŢămiŢuŢiăşiăîŢăŢemurireaăsufletului, şiăi-aădată„cheiaăuŢeiăadev rate în-
elegeri a evenimentelor contemporane din lume: recuŢţaştereaăvremu-

rilţră Ţţastreă caă fiiŢdă apţcaliptice” (Ibidem, p. 64). Când i se amintea 
despreăgreşelileăacelţrăgâŢditţriăcreştiŢiădiŢătrecut care au crezut c  vre-
murileălţrăerauăşiăeleăapţcaliptice, „Askţldţvăr spundea de obicei c  nu 
greşiser  atunci; şiă d dea un exemplu: se întâmpl  ca oamenii s  fie 
aproape de moarte, şiăacestălucruăesteăştiutăşiăsim it de ei, precumăşiădeă
medicii care îi trateaz  şiă deă rudeleă lţră aprţpiate.ăDar, atunci când un 
astfelădeăţmăîşiăreviŢe, nu se poate spune c  nu a fost la un pas de moar-
te; el a fost la un pas de moarte, şiă ceiă careă suŢtă seŢsibiliă laă chestiuŢiă
religioase au sim it acest lucru, şiăŢuăaăfţstăŢiciţăgreşeal  în aceasta. La 
felăşiăacum:ălumeaăesteă«laăuŢăpasădeămţarte»”ă(Ibidem, p. 64). 

Askoldov l-a influen at mai departe pe Andreev în cele religioase 
priŢă„perspectivaăsaăreligiţas  asupra sufletului, prin setea de puritateăşiă
prin darul lacrimilor de poc in ”ă(Ortodox Way, 1950, p. 61). Odat , în 
timpul celui de-al Doilea R zboi Mondial, când cei doi erau împreun  
într-o c su  deălemŢăşiăŢuăaveauăuŢde s  fug  în timpul unui groaznic 
bombardament, Andreev a fost uimit când Askoldov, în absen a unui 
preot, i-a cerut voie s -şiăm rturiseasc  p catele în fa a sa în clipa mor-
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ii.ă„NuăvţiăuitaăŢiciţdat  aceast  m rturisire: o c in  mai sincer  ar fi 
greu deăimagiŢat”ă(lţc.ăcit.). 

Într-un cuvânt, Askoldov l-a adus pe Andreev, prin influen a sa in-
telectual , moral  şiăreligiţas , la pragul unei adev rateăcţŢştiiŢ eăcreş-
tin ortodoxe. Dar, curând, discipolul avea s -l dep şeasc  pe înv tor. 
Askoldov, deşiăeraădeăreligieăţrtţdţx , avea câteva opinii eretice, şiăAn-
dreev a început s  discute cu dânsul despre ele, încercând s -l conving  
pe înv torul s u s  devin  depliŢăţrtţdţxăşiăs  nu mai persiste în opi-
Ţiileăsaleăgreşite.ăPrţfuŢdaăiubireăşiăprieteŢie a acestor doi oameni, care 
aveau s  împ rt şeasc  împreun  ani de via  sovietic , deă exilă şiă deă
r zboi, a produs cel mai remarcabil rod pe patul de moarte al lui Askol-
dov, în Germania, în 1945, de unde i-a scris lui Andreev c  se hot râse în 
sfârşit s -şiăard  lucrarea sa Despre reîncarnare, împ cându-se deplin 
cu tot ceea ce era bisericesc, în mare m sur  sub influen a lui Andreev 
(Ibidem, p. 60). 

Askoldov a fost cel care i-a f cut cunoscute lui Andreev primele in-
fluen eă bisericeştiă îŢă via a sa intelectual  şiă duhţvŢiceasc , prin inter-
mediul profesorului (mai târziu, preotul) Teodor K. Andreev, al c rui 
nume avea s -l preia datorit  marelui respect pentru el. Andreev scrie 
astfel despre prima sa impresie despre acest str lucit tân r profesţr:ă„În 
1921-1922, profesorul T.K. Andreev inea uneori cursuri sau, mai adesea, 
dezbateri. Deosebit de uimitor a fost discursul s u la «Sala oamenilor de 
ştiiŢ », în discu ia de dup  cursul profesorului N.O. Losski, în 1921, 
Despre natura diabolicului, când tân rul profesor, cu profund  sim ire 
şiăbţgat  erudi ie, l-a criticat pe renumitul filosof Losski, citind ca un fel 
de contra-lectur  pe tema Originii r ului (Pr. M. Polski, Noii martiri ai 
Rusiei, Jordanville, 1957, vol. II, p. 134). Aceasta a fost probabil prima 
ciocnire la care Andreev a fost martor în anii de maturitate, dintre în e-
lepciunea lumii acesteia, pe care o urmase pân  atunci, şiăîŢ elepciunea 
Bisericii, care acum începea s -i cucereasc  miŢteaăşiăsufletul. 

Mai târziu, în 1924, dup  ce a lucrat pentru scurt timp ca medic la 
Spitalul Militar din Nikolaevski, ca profesor la Universitatea din Peters-
burgăşiăcaăprţfesţrădeăliteratur  la un liceu din Petrograd, Andreev a lo-
cuit într-un sanatoriu lâng  arskţieăSelţă(împ r ind aceeaşiăcamer  cu 
Askoldov), unde mul i dintre locuitori erau fii duhovniceştiăaiăp rintelui 
Teodor Andreev, care fusese hirotonit de curând. Aici se purtau adesea 
discu iiă filţsţficeă şiă religioase, şiă p riŢteleă Teţdţră îŢsuşiă (şiă Andreev 
dup  dâŢsul)ăîşiădes vârşeaăîn mod evident partea strict ortodox  a filo-
sofiei sale, g sindu-l pe fostul s uă prţfesţră şiă prieteŢ, p rintele Pavel 
Florenski, mai degrab  ne-ţrtţdţxăşiăchiarăîŢtr-o stare subtil  deăîŢşela-
re duhţvŢiceasc . P rintele Teodor preda teologia dogmatic  şiăliturgicaă
laă „Cursurileăpastţrale”ă careă fuseser  înfiin ate în Petrograd de un nu-
m r de profesori de teologie ca replic  la alte dou  şcţliăteţlţgiceăr mase 
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îŢăţraş, uŢă iŢstitută teţlţgică „reŢţva iţŢist”ă şiăuŢulă „liberal”.ăAndreev a 
studiat în aceast  „academieăteţlţgic ”ădiŢă1924ăpâŢ  îŢă1928ăşiăaiciăşi-a 
primit licen a sa teologic  diŢă„catacţmbe”.ăOăalt  influen  bisericeasc  
asupra lui Andreev a fost p rintele Serghie Tikhomirov, duhovnicul s u 
şiăală luiăAskţldţv, careăeraăuŢăvizitatţrăţbişŢuit al M n stiriiăOptiŢaăşiă
avea leg turi duhţvŢiceşti cu stare ii ei. De asemenea, îŢăaceştiăaŢi, dup  
ce Andreev şiă Askţldţvă şi-au pierdut calitatea de profesori la Univer-
sitateă şiă predauă laă cţlegiiă tehŢiceă şiă licee, ambii au început s  formeze 
grupuri religios-filosofice cu cei mai buni dintre elevii lor, împ rt şiŢ-
du-le matura lor perspectiv  ortodox  asupra lumii, c r i din bibliotecile 
lţrăşiăeŢtuziasmul lor pentru chestiunile religioase importante. Din aces-
te grupuri s-aăfţrmatăîŢă1926ăţă„Fr ieăaăSfâŢtuluiăSerafimădeăSarţv”ă– 
un indiciu al direc ieiăîŢăcareăîiăduceaăcreştereaălţrăduhţvŢiceasc . 

Pân  în 1926, Andreev citise un num r mare de surse patristice 
ortodoxe, sub a c ror influen  a ajuns la maturitate intelectual  în orto-
doxie, şiăvizitaseăcâtevaăm n stiri ortodoxe, unde a v zut adev rata orto-
doxie pus  în practic .ă„BergsţŢ, Losski, Askoldov: acestea sunt trei eta-
pe ale dezvolt rii mele filosofice. Filosofice, iar nu religioase. Pentru cea 
din urm  cale am avut înv tori cu totul diferi i: episcopul Teofan Z -
vorâtul, episcopul Ignatie Briancianinov, stare ii de la Optina şiăvredni-
cul de pomenire p rinte Ioan de Kronstadt; apoi, Filţcaliaăşi, în general, 
literatura patristic  ortodox . Cu stare ul Nectarie de la Optina am avut 
o coresponden  lung , iar cu stare ul Dositei am avut leg turi perso-
nale. De asemenea, de dou  ori am avut contact personal cu p rintele 
Ioan de Kronstadt. Fiind înv at de c tre ei metoda duhţvŢiceasc  strict 
ortodox  (dac  se poate s  te exprimi astfel), mi-am fixat-o bine cu aju-
torul impresiilor de neuitat ale vizitelor la remarcabilele m n stiri ruse 
(Valaam, Solovki, Lavra Pecerska de la Kiev, Sarov, Diveevo, M n stirea 
OptiŢaăşiăaltele).ăCaărezultat, a devenit clar  pentru mine alegerea între 
ortodoxia conservatoare a p riŢteluiă IţaŢă deă KrţŢstadtă şiă ţrtţdţxiaă
«modernizat » aăluiăV.ăSţlţviţvăşiăaăşcţliiăsale.ăF r  s  şţv i, am ales ca-
leaădiŢtâi”ă(Outlines of the History of Russian Literature, p. 304). 

Venind la adev rata ortodoxie, Andreev a avut parte în cele din ur-
m , într-un pelerinaj la M n stirea Diveevo a Sfântului Serafim, de o ex-
perien  pe care a descris-ţă caă fiiŢdă „Ţaştereaă luiă duhţvŢiceasc ”.ă Eraă
obiceiul ca pelerinii la Diveevo s  r mân  cel pu in 24 de ore în m -
n stireă şiă s  împlineasc  rânduiala scris  deă îŢsuşiă SfâŢtulă Serafim:ă s  
mearg  deătreiăţriă îŢăjurulă„caŢafc i”ăMaiciiă luiăDumŢezeuă(c rarea din 
jurul m n stirii) spunând o rug ciune special  cu metaniile, rugându-se 
pentru to i cunoscu iiăşiăaprţpia ii, şi, laăsfârşit, s -şiăpuŢ  o dorin  sin-
cer  şiăpresaŢt , a c rei împlinire era garantat  neîndoielnic, în func ie 
de rug ciunea fiec ruia. Andreev descrie astfel experien a lui:  
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„CâŢd, laăsfârşitulăceluiăde-al treilea circuit în jurul «canafc i», îm-
plinind întreaga rânduial , am vrut s -mi exprim cele mai profunde do-
rin e, mi s-a întâmplat ceva minunat, bineîn eles prin marea mil  a 
Sfântului Serafim. Am fost dintr-odat  cuprins de o bucurie cu totul deo-
sebit , liŢiştit , c lduroas  şiăîŢcâŢt toare – o convingere neîndoielnic  
a întregii mele fiin e despre existen aăluiăDumŢezeuăşiăaăuŢeiăcţmuŢiuŢiă
de rug ciune cu El, depliŢăreale.ăŞiămi-aădeveŢităcuătţtulăevideŢtăşiăclară
c  orice rug ciune pentru orice lucru p mântesc ar fi echivalent  cu ru-
g ciunea: «Doamne, dep rteaz  deă laămiŢeăşiă lipseşte-m  de darul T u 
minunat...». Şi, din interior, m-am adresat cu înfocare lui Dumnezeu: 
«Doamne, nu-mi da nimic, ia de la mine toat  bog ia p mânteasc , dar 
nu m  lipsi de bucuria comuniunii cu Tine, sau, dac  este posibil s  p s-
tr m aceasta întotdeauna în via a noastr , atunci d -mi aducerea aminte 
a inimii, d -mi posibilitatea de a p stra pân  la moarte amintirea acestui 
moment binecuvântat de vedere a Duhului T u cel Sfânt!» 

A doua zi am plecat la Sarov. AmăciŢstitămţaşteleăSfâŢtuluiăSera-
fim cu mare emo ie, cu team  duhovniceasc  şiăcuăveŢera ie. Am sim it 
c  fusesem n scut duhovniceşteăziuaăaŢteriţar  la Diveevo. Totul deve-
nise nou în mine. Mai înainte nu în elesesem un adev r atât de simplu: 
lucrurileăduhţvŢiceştiăsuŢtămaiădiferiteădeăceleăaleăsufletului decât sunt 
cele din urm  fa  deălucrurileătrupeşti.ăDarăacumăamăîŢ eles bine aceas-
ta. Înl untru, în adâncurile sufletului meu, era liŢişte, calm, bucurie. Mi-
nunile din afar , de la racla Sfântului Serafim, care se petreceau înaintea 
ochilor mei, nu m  uimeau. Totul p reaăsimpluăşiăŢatural...  

Întreaga mea via  s-a schimbat dup  pelerinajul la M n stirea Sa-
rov. Domnul a luat de la mine, conform rug ciunii mele de la «canafc », 
toate bunurile p mâŢteşti, dar a p strat în mine pentru totdeauna amin-
tirea acelui moment în care, în bun tatea Lui f r  margini, prin mila 
PreaăSfiŢteiăMaiciăaăluiăDumŢezeuăşiăpriŢărug ciunile Sfântului Serafim, 
mie, p c tosului, cu des vârşit  nevrednicie, mi s-a dat s  experiez în 
miŢeăîŢsumiăadiereaăliŢiştit , înveselitoare, blând  şiăîŢmiresmat  a Du-
huluiăceluiăSfâŢtăalăDţmŢului”ă(„AăPilgrimage to Sarov and Diveyevo in 
1926”, în Orthodox Way, 1953, pp. 20-21, 25). 

Astfel a ajuns Andreev, dup  maturitatea sa intelectual , la maturi-
tatea duhţvŢiceasc .ăElă îŢsuşiăaveaă s  le descrie mai târziu studen ilor 
s iăaceştiăaŢiădiŢăfţrmareaăsaăiŢtelectual  şiăduhţvŢiceasc  şiăcreştereaă
sa des vârşit  deălaă„trup”ă(ştiiŢ , medicin )ălaă„suflet”ă(literatur , filo-
sofie)ăşiălaă„duh”ă(teţlţgie, adev rata ortodoxie), folosind aceast  împ r-
ire tripl  a personalit ii umane discutat  de Sfântul Serafim, de epis-

copul Teofan Z vţrâtulăşiădeămul i al i P rin i, pe baza cuvintelor Sfân-
tului Pavel (I Cor. 2: 14-15 etc.). PriŢă„duh”, bineîn eles, nu se în elege o 
component  separat  a naturii umane, aşaăcumăauăîŢv at unii eretici, ci 
doar partea superioar  a sufletului, unde se deschide contactul cu Dum-
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ŢezeuăşiăcuălumeaăduhţvŢiceasc , ca fiind opus  p r ii inferioare a sufle-
tului, care se ocup  cuăîŢdeletŢiciriăţmeŢeştiăŢţrmale – art  şiăştiiŢ , fi-
losţfieăşiăcultur .ăCţŢştieŢtizareaă– experien a personal  – acestei dis-
tinc iiăcriticeăîŢtreăsufletăşiăduhăaveaăs  dea mai târziu înv turii sale o 
adâŢcimeăşiăţăprecizie pe care pu iŢiăfilţsţfiăşiăgâŢditţriăţădţbâŢdesc. 

În 1926, Andreev a ajuns la maturitatea filosofic  şiăduhovniceas-
c ; în 1927 a început perioada lui de testare. În acest din urm  an, Mitro-
politul Serghie şi-a prezentat infama sa Declara ie, iar crediŢciţşiiă ţr-
tţdţcşiăerauăîmp r i i în dou  tabere. Andreev împreun  cu majoritatea 
celor din cercul s u de prieteni – Askoldov, p rintele Teodor Andreev, 
p rintele Serghie Tikhomirov, chiară şiă p rintele Pavel Florenski – au 
protestat împotriva Declara ieiăşiăs-au al turat opozan ilor acesteia, opo-
zi ie din care s-a format Biserica din catacombe de ast zi. În aceast  ale-
gere important , temeiŢiciaăşiă juste ea forma iei duhţvŢiceşti a lui An-
dreev au fost confirmate. 

Activit ile lui Andreev, mai întâi de protest împotriva Declara iei 
şiăapţiăsuferireaădeteŢ iei (la Solovki, între 1929-1931)ăşiăaăexiluluiăpeŢ-
tru opiniile sale religioase, sunt descrise în câteva din articolele sale care 
sunt redate mai jos. În timpul anilor 1930, a fost un participant activ la 
mişcareaă„iţzefit ”ădiŢăcatacţmbe, îŢătimpăceăactivaăcaămedicăşiăpsihiatruă
oriunde putea s  fac  aceasta; este cunoscut faptul c  participa la sluj-
bele din catacomb  ale p rintelui Ismail Rojdestvenski şiăaăfţstăpentru o 
perioad  fiul s u duhovnicesc. Cu pu in înainte de cel de-al Doilea R z-
boi Mondial, elăaăfţstăşefădeăsec ie la Spitalul Regional de Psihiatrie din 
Novgorod. Când germanii au avansat, el se g sea în zona ocupat , iar 
când s-au retras, a plecat în Germania, stabilindu-se în cele din urm  (în 
1950) la M n stirea Sfânta Treime, lâng  Jordanville, New York. Aici s-a 
al turat corpului profesoral al Seminarului Sfânta Treime, care în timpul 
s uă(aŢiiă1950ăşiă1960)ăiŢcludea câteva din min ile remarcabile ale Dia-
sporei ruse, care erau într-adev răuŢăgrupădeăgâŢditţriăţrtţdţcşiătradi-
iţŢalişti, f r  rivali în întreaga lume ortodox  peŢtruăadâŢcimeaăşiărafi-

namentul gândirii lor în teologie, filţsţfieăşiă literatur , şiăpeŢtruăhţlis-
mulăşiăechilibrulăperspectiveiăasupra situa ieiăbisericeştiădeălaăaceaădat . 
(În afar  de cei doi rectori teologi, arhiepiscţpiiăVitalieăşiăAverchie, pot fi 
enumera iă şiă arhimaŢdritulă CţŢstaŢtin, p rintele M. Pomazanski, I.M. 
Kon evici, N.ăTalbergăşiăal ii). 

Din nefericire, din cauza lipseiădeăprţfuŢzimeă şiă deă rafiŢameŢtă aă
majorit iiăcreştiŢilţrăţrtţdţcşiăde ast zi şi, de asemenea, datorit  abso-
luteiămţdestiiăşiăsmereŢiiăaăacestţrăsuperbeărţadeăaleăauteŢticeiătradi ii 
ortodoxe, aceştiăgâŢditţriăţrtţdţcşiă– printre care şiăAndreev - au fost 
rareori aprecia i la deplina lor valoare, şiăchiarăşiăceiă îŢămijlţculăc rţra 
au tr ităşiăauăstudiatărareori au realizat comorile pe care le-ar fi putut ex-
plţataă şiă bţg iaă lţră deă cuŢţştiŢ eă şiă experieŢ  ortodox . Maturitatea 
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lor duhţvŢiceasc  şiăiŢtelectual , rafinamentul lor clasic, cu arta lor sub-
til  de a ŢuaŢ a,ăprecumăşiăholismul perspectivei lor ortodoxe asupra lu-
mii – toate acestea au trecut în mare parte neb gate în seam  de o gene-
ra ie tân r  (fie rus , greac  sau convertit ) care prea adesea caut  r s-
punsuri simple la întreb ri supra-simplificate, careă esteă atâtă deă uşţră
scandalizat  de mici defecte, încât rateaz  sensul unei munci de o via  
profund ortodox , genera ie a c rei imaturitate duhţvŢiceasc  şiă lips  
de cultur  intelectual  purăşiăsimplu nu poate urma procesul de gândire 
al unui gânditor ortodox matur, genera ie a c rei lips  de sensibilitate 
artistic  şiă literar  poate duce la o fals  duhovnicie, f cându-i pe unii 
nesim itori fa  de elementele p r iiăiŢferiţareăaă„sufletului”, care poate 
uzurpaălţculăsuperiţrăală„duhului”ădac  cineva nu este antrenat pentru a 
le distinge, genera ie a c rei incapacitate de a sim i ortodox o face s  fie 
oarb  fa  deăuriaşiiăţrtţdţcşiădiŢămijlţculăei.ăNţiătţ i suferim de aceas-
ta. Deci, cu atât mai mult, trebuie s  ne str duim s -i în elegemăpeăaceştiă
uriaşiăcareăacumăauăr posat, l sându-i pe to i eventualii ap r tori ai or-
todoxiei într-o pozi ie foarte precar  împotriva ispitelor din ce în ce mai 
subtile ale unei epoci anti-creştiŢe. F r  o l rgireăşiăţăaprţfuŢdareăaăper-
spectivei ortodoxe despre lume, f r  a asimila cel pu in o parte din înv -

tura autentic ortodox  a marilor oameni care ne-au transmis ortodo-
xia, cu greu vom supravie ui. 

Arhiepiscopul Vitalie de Jordanville l-a pre uit foarte mult pe An-
dreev caăfiiŢdăuŢăgâŢditţrăşiăm rturisitor ortodox; cu numeroase ocazii 
l-a binecuvântat s -şiă puŢ  stiharulă deă predicatţră şiă s  in  predici în 
biserica m n stirii. Elevii s iă şi-l amintesc ca pe un conferen iar foarte 
entuziast, elţcveŢtăşiăcaptivaŢtă(laăuŢăŢivelădeăSţrbţŢaămaiădegrab  de-
cât la nivel de seminar), predând subiecte în care credea cu toat  inima 
şiă fa  de care era profund devotat. Era absolut intolerant fa  de un 
singur lucru: falsul, fie în via a duhovniceasc , fie în cea intelectual . 

În America, Andreev a fost un participant activ la via a bisericeas-
c , precumăşiăîŢăcercurileădeăstudiuăşiăştiiŢ ifice. Era director al Societ ii 
Pirogov (organiza ieădeămediciăruşiăîŢăStateleăUŢite), unde inea adesea 
discursuri pe teme medicale, şiăparticipaăşiăsus inea cursuri la Societatea 
Literar  PuşkiŢ.ă ÎŢă afaraă SemiŢarului, cea mai îndr git  îndeletnicire 
bisericeasc  a sa era legat  de Societatea Sfântul Vladimir, fondat  de 
c tre arhiepiscopul Vitalie cu scopul de a construi o biseric -memorial a 
Sfântului Vladimir în Cassville, New Jersey (unde este acum înmormân-
tat), şiă peŢtruă aă leă amiŢtiă îŢămţdă cţŢstaŢtă ruşilţră diŢăAmericaă despreă
r d cinile lor ortodoxe în Sfânta Rusie. Andreev era editorul anuarului 
St. Vladimir Calendar, unde publicaăprţpriileă saleă articţleă teţlţgiceă şiă
filţsţficeăşiăaleămultţrăaltţra, în ap rarea adev rateiăţrtţdţxiiă şiăcţŢ i-
nând materiale despre origiŢeaăşiăistţriaăBisericiiădiŢăcatacţmbeădiŢăRu-
sia. În fiecare an de s rb toarea Sfântului Vladimir, câŢdăruşiiădiŢătţateă
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p r ile Statelor Unite veneau în pelerinaj la biserica memorial, Andreev 
sus inea discursuri înfl c rate despre adev rata ortodoxie, despre com-
baterea lumesculuiă şiă aă ateismului, despre viitoarea reînviere a Rusiei 
ortodoxe, şiă despreă priŢcipiileă mţŢarhieiă ţrtţdţxeă (f r  de care g sea 
viitorul Rusiei de negândit).  

 
I.M. Andreev Ţuă esteă uşţră deă clasificată caă gâŢditţră ţrtţdţx.ă Aşaă

cum arat  cele patru doctorate ale sale, elăeraămedicăşiăpsihiatruăcalificat, 
istoric al literaturii, filţsţfă şiă teţlţg.ă Scrierileă saleă descţper  simultan 
elemente din toate aceste direc ii intelectuale, şiăacestăfaptăesteăceeaăceăleă
d  ţăcalitateăşiăţăvalţareăuŢic . 

Filonul principal al înv turii sale ortodoxe este ap rarea adev -
rateiăţrtţdţxii.ăLaăŢivelulăcelămaiăevideŢtă („jurisdic iţŢal”), acest lucru 
înseamn  o ap rare a Bisericii cu adev rat ortodoxe a Rusiei (cea din ca-
tacombe), de care a apar iŢutăşiăpeŢtruăcareăaădeveŢităuŢulădiŢtre princi-
palii apologe i din lumea liber .ăPriŢtreă„jurisdic iile”ăruseăaleăDiaspţrei, 
el a considerat c  doar Biserica Ortodox  rus  din afara Rusiei are duhul 
Bisericii din catacombe din Rusia, ceilal i fiind separatiştiă mţderŢiza-
tori, înrudi i duhţvŢiceşte cu patriarhia moscovit , pe care în diferite 
momente au recunoscut-o ca având autoritate duhţvŢiceasc  asupra lor. 
Ap rarea Bisericii din catacombe era întotdeauna la un nivel foarte înalt, 
îŢtţtdeauŢaăpeă temeiuriă teţlţgiceă şiă duhţvŢiceşti, şiă chiară laă îŢ l imea 
disputelor polemice, şi, dup  propria sa experien  amar  în Uniunea 
Sovietic , el nu a apelat la extreme care nu erau necesare în condamna-
rea tr d rii ortodoxiei f cute de patriarhia moscovit .ăChiarăşiăîŢăartico-
lul s uăcţmemţrativăşiăprţvţcatţr, „AreăPatriarhiaăMţscţveiăhar?” (Or-
thodox Russia, 1948, nr. 17, 18, 19), dup  ce a enumerat motivele pentru 
care este îndoielnic faptul c  Tainele patriarhiei moscovite sunt pline de 
har, el se d  cu grij  înapoi de la orice afirma ie imprudent  cu observa-
ia foarte în eleapt  c  „dep rtarea unei Bisericiă deă laă DumŢezeuă şiă

transformarea ei într-o «sinagog  a satanei» este un proces. Dar Biserica 
sovietic  a intrat pe calea care o va duce la aceast  «sinagog » – despre 
aceasta nu poate fi nicio îndoial ”.ăF r  a avea îndr zneala de a face el 
îŢsuşiăţriceăjudecat  asupra acestei chestiuni, el las  aceasta unui viitor 
sinod al întregii Biserici Ortodoxe Ruse. Acest articol, în general, este 
destulădeăprţfuŢdăfilţsţficăşiăteţlţgic, prezeŢtâŢdăaceeaşiăideeăcaăîŢă„dţ-
cumentele de catacomb ”ădiŢă1971:ăc  autoritatea sovietic  nu este o au-
toritate adev rat  care s  cear  ascultare, conform Sfântului Pavel 
(Rom. 13, 1), ci o autoritate nelegitim  anti-creştiŢ . Cu mare p trunde-
reăvţrbeşteădespreă„puterea mistic ”ăaăcţmuŢismului, pe care îl vede ca 
pe un nou fenomen în istoria omenirii, o preg tire direct  pentru îm-
p r ia lui Antihrist. În alte articole, elăsupuŢeăîŢsuşiăcţmuŢismulăuŢeiă
criticiă ştiiŢ ificeă şiă filosofice implacabile, ar tând c , în timp ce a fost 
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lipsit de putere în dovedirea adev ruluiăateismuluiăşiămaterialismului, el 
a dovedit (prin uciderile, torturile, crimele f r  num răşiăpriŢădistrugere)ă
existen a r uluiă ţbiectivă şiă aă îŢtemeietţruluiă lui, diavolul. (A se vedea 
„OŢătheăCharacterăţfăScieŢtific-AtheisticăPrţpagaŢdaăiŢăSţvietăRussia”ă– 
„Despreă caracterulă prţpagaŢdeiă ştiiŢ ific-ateisteă aă Rusieiă sţvietice”ă –, 
Orthodox Way, 1956; „ChristiaŢityă aŢdă Bţlshevism”ă – „CreştiŢismă şiă
bolşevism” –, St. Vladimir Calendar, 1955). Datele generale oferite de el 
despre istoria Bisericii Ruse de la Revolu ie pân  în prezent (The His-
tory of the Russian Church from the Revolution to the Present Day, Jor-
danville, 1952) reprezint  de fapt singura carte de acest fel care exami-
neaz  istţriaă„jurisdic ional ”ăaăţrtţdţxiei ruse din secolul al XX-lea din 
puŢctulădeăvedereăalăcrediŢciţşieiăfa  deăHristţsăşiăfa  de tradi ia bise-
riceasc . Pentru Andreev, conceptul de ortodoxie adev rat  este în în-
tregime p truns de experien a noilor catacombe ale secolului nostru: tot 
ceea ce a scris are o înc rc tur  de urgen , de seriţzitateă şiă deă adâŢc  
angajare, care adesea nu este de în eles pentru cei care nu au tr it în 
condi ii de persecu ie, de tr dareăşiădeăîŢtâlŢiriăbisericeştiăsecreteă(adesea, 
literalmente, în catacombe). Înv tura sa constituieăţăteţlţgieăşiăţăfiloso-
fie de catacomb  peŢtruăţrtţdţcşii creştiŢiădeăast zi, departe de exerci-
iile academice zadarnice ale majorit iiă„teţlţgilţrăţrtţdţcşi”ădiŢăseco-

lul al XX-lea. 
Toate scrierile lui Andreev reflect  instruc ia sa filosofic , dar el 

şi-a folosit probabil cel mai bine mintea sa filosofic  în articolele despre 
utilit ileă şiă limiteleă ştiiŢ ei.ă OameŢiiă deă ştiiŢ  preg ti i sunt arareori 
capabili s  priveasc  suficient de departe din afara specialit ii lor pen-
truăaăplasaăştiiŢ a într-uŢăcţŢtextă filţsţficămaiă largă şiămaiăprţfund; iar 
cei care încearc  s  evaluezeă ştiiŢ a din punctul de vedere al teologiei 
sauăalăfilţsţfieiăacademiceăsuŢtăadeseaăpreaăgeŢeraliăşiăimprecişiăîŢăcţŢ-
cluziile lor. Andreev, cu toate acestea, fiiŢdăatâtăţmădeăştiiŢ  preg tit, 
câtăşiăfilţsţfăşiăteţlţg, s-a aflat într-o pozi ie avantajoas  unic  pentru a 
vedea toate cele trei domenii în perspectiva potrivit . Articolul s u, 
„ChristiaŢă Truthă aŢdă ScieŢtifică KŢţwledge” – „Adev rul creştiŢă şiă cu-
ŢţaştereaăştiiŢ ific ” – (Orthodox Way, 1961), defiŢeşteăremarcabilăsfe-
releăşiămetţdeleăacestţrădţu  mţduriădeăcuŢţaştereăşiăevideŢ iaz  cum 
se poate s  nu existe niciun conflict între adev rataăştiiŢ  şiăadev ratul 
creştiŢism.ă„DţarăcuăţăcuŢţaştereăsuperficial  apar false contradic ii în-
tre credin  şiăcuŢţaştere, îŢtreăreligieăşiăştiiŢ ... O educa ieăştiiŢ ific  şiă
filosofic  bogat  şiăprţfuŢd  nu doar c  nu împiedic  credin a în Dum-
nezeu, ciă ţă faceămaiă uşţar , pentru c  întregul arsenal al aptitudinilor 
auteŢticeăaleăgâŢdiriiă ştiiŢ ifico-filosofice reprezint  un material apolo-
getic natural pentru credin a religioas . Mai mult decât atât, cuŢţaşte-
rea onest  adesea are o oportunitate metodic  de a descoperi coruperile 
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credin eiăşi supersti iilor periculoase, fie c  suŢtăreligiţaseăsauăştiiŢ ifi-
co-filţsţfice”ă(p.ă72). 

În cazul lui Andreev, cuŢţştiŢ eleăsaleăştiiŢ ificeăşiăfilţsţficeăauăfţstă
deosebit de valoroase în ap rareaăcreştiŢismuluiăţrtţdţxăîmpţtriva ata-
catorilor contemporani. În cartea sa Teţlţgiaă apţlţgetic  ortodox  – 
(singura lui carte care a fost tradus  în englez , Jordanville, 1957), el în-
cearc  s  ţfereă„ţăbaz  pentru o concep ie ortodox  asupra lumii organic 
holistic ”ă(p.ă5).ăÎŢăaceast  carte, el face uz de dateăştiiŢ ifice, dar nu su-
praestimeaz  valoarea lor, realizând c , „îŢăutilizareaădatelţrăştiiŢ ifice, 
este necesar  o precau ie deosebit  pentru a nu deveni prea absorbit de 
demonstra iaăstrictăştiiŢ ific , aşaăcumăfacărţmaŢţ-catolicii, inând min-
te c  tţateăştiiŢ ele ofer  dţarăţăcuŢţaştereăipţtetic  temporar , în timp 
ceăţbiectulăapţlţgeticiiăesteăeterŢulăşiăimuabilulăadev r”ă(p.ă7).ăElărezist  
şiăîŢăfa a ispitei de a accentua prea mult critica perspectivelor anti-creş-
tiŢeă „laă careă suŢtă expuşiă apţloge iiă creştiŢiă ŢeexperimeŢta i”, v zând 
faptul c  apţlţgeticaă„Ţuăarătrebuiăs -şiărisipeasc  eforturile într-o critic  
inutil  a erorilor personale, deă îŢgustimeădeămiŢte”, ci ar trebui s  ac-
centuezeă„imagiŢeaăradiaŢt-str lucitoare a adev ruluiăcreştiŢ”, prezentat 
în modul cel mai inteligibil, care s  „cţŢviŢg  mult mai mult decât cele 
maiă exacteă dţveziă lţgice”ă (p.ă 6).ă CrediŢciţas  acestor principii, cartea 
areă uŢă tţŢă calmă şiă mţderat, ampl  ca domeniu de ac iune (f când uz 
maxim de surse non-ortodţxeă atuŢciă câŢdă suŢtă relevaŢte)ă şiă destulădeă
precis  în concluzii, chiarăşiă îŢăsfereleăpeăcareăuŢiiăapţlţge iăţrtţdţcşi, 
mai pu in echipa iăştiiŢ ific, ar prefera s  le lase nedeterminate sau con-
fuze. Astfel, de exemplu, el nu evit  chestiuŢeaă„evţlu iei” acolo unde se 
refer  la originea omului, şiă ajuŢge la concluzii pe baza unor dovezi 
ştiiŢ ificeăşiăpatristice, destul de diferite fa  de credin a sa tinereasc  în 
evolu iţŢismulăluiăBergsţŢ:ă„regŢulăaŢimalăcaăstr mţşăalăţmeŢiriiăexist  
doar în inven ia darwiŢiştilţr; el nu exist  nic ieri în natur  şiă Ţuă aă
existat niciodat ... A nega faptul c  omul a existat doar de 8000 de ani 
este aproape imposibil”ă (pp. 66-67). Critica sa legat  deă „uniformita-
riaŢism”ă şiă ideileă saleă despreă „evţlu ia legilor naturii”ă ţfer  material 
pentru o investigare patristic  mai detaliat  a unora dintre cele mai im-
portante întreb ri ridicate de teoria evolu iei. 

Interesant este faptul c  Teţlţgiaăapţlţgetic ăţrtţdţx  a p truns 
CţrtiŢaădeăfierăşiăaăfţstăfţlţsit  foarte mult de preotul moscovit Dimitrie 
Dudko în predicile c tre comunitatea sa, în 1974 (publicate în englez  
sub numele Our Hope, Crestwood, N.Y., 1977), dovedindu-şiă astfelă va-
loarea apologetic  în Rusia sovietic  de ast zi. În tonul moral imperios 
al p rintelui Dimitrie, în accentul pus pe importan a suferin eiăşiăîŢăabi-
litatea de a ajunge repede la subiectul unei chestiuni intelectuale, el se 
îŢrudeşteăcuăAndreev; darăîiălipseşteăpreciziaăîŢăchestiuŢileăbisericeşti, pe 
care Andreev a dobândit-o prin experien a sa din catacombe. În ciuda 
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faptului c  p rintele Dimitrie citeaz  în cartea sa mai mult din Andreev 
(pp. 68-72, 95-99) decât din oricare alt  surs  şiăc  d  numele lui, titlul 
şiă dataă public rii Teologiei apologetice ortodoxe, tţtuşi, traduc torul 
(care d  informa ii în note de subsol despre alte eventuale surse citate) 
nu ofer  nicio informa ieădespreăciŢeăarăputeaăfiă„I.M.ăAndreev”.ăUŢăcţ-
mentariu trist dar simptomatic despre vremurile noastre: c  una din cele 
mai profunde min i ruse ale secoluluiăesteăuŢăŢumeă„ŢecuŢţscut”ă eru-
di ilor, deoarece el a respins în elepciuŢeaă acesteiă lumiă şiă aă alesă caleaă
„cţŢservatţrilţr”, a veritabilei ortodoxii. 

Dintre scrierile teologice ale lui Andreev trebuie citat  în special 
Teologia moral  creştiŢăţrtţdţx  (Orthodox Christian Moral Theology, 
Jordanville, 1966), unde exprim  principiile generale ale comportamen-
tuluiăcreştiŢăcţŢfţrmăîŢv turii patristice, cu aderen  strict  la ierarhia 
valoric  ortodox , conform c reia conduita moral  este în întregime de-
pendent  deăpriŢcipiileăreligiţaseăşiăŢuăpţateăŢiciodat  s  fie desp r it  
deăeleăpeŢtruăaăfţrmaăţă„mţralitateăautţnom ”.ăElădedic , de asemenea, 
numeroase articole Prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, punând în con-
trast cinstirea ortodox  care i se aduceă cuă ideileă prţtestaŢteă şiă rţma-
no-catolice, descriiŢdă„sl vita s rb toare”ădrag  lui – Bunavestire.  

Poate c  cele mai p trunz toare scrieri ale lui Andreev sunt cele 
dedicate literaturii ruse. Cartea sa Schi e ale istoriei literaturii ruse în 
secolul al XIX-lea (Outlines of the History of Russian Literature in the 
19th Century, Jordanville, 1968) este o colec ie de eseuri care sunt real-
mente unice în critica literar .ăSuŢtăscriseăcuăţădimeŢsiuŢeăşiăcuăţăprţ-
funzime teologic , plin tate filosofic  a concep ieiă asupraă lumiiă şiă cuăţă
p trundere psihologic  pe care nu le mai g sim împreun  la niciun alt 
gânditor. Eseul s u despre Soloviov din aceast  colec ie este o capodo-
per  care analizeaz  seŢsibilă„experieŢ ele spirituale”ăaleăacestuiă filţsof 
religiţsă şiă leă preziŢt , pe baza scrierilor patristice ortodoxe, ca fiind 
exemple clasice de prelest, îŢşelareăduhţvŢiceasc . F r  a-şiăpierdeăsim-
patia pentru Soloviov (în special, în ultimii ani de via , când acesta a 
venit mai aproape de ortodoxie), Andreev fţlţseşteăacestăarticţlăpeŢtruăaă
pune în opozi ie clar  creştiŢismulă „reŢţva ioŢist”ă ală luiă Soloviov şiă ală
adep ilor s iă şiă ţrtţdţxiaă „cţŢservatţare”ă aă SfiŢ ilor P rin i.ă „Renova-
iţŢiştii”ăauăatacatăîŢăspecialăBisericaărus  a ultimelor dou  secole, acu-

zând-o de ţăstareădeă„paralizie” (sau, mai recent, de a fi „prizţŢier  a Oc-
cidentului”), de orbire fa  de mul imea de sfin i asce iă şiăm rturisitori 
c rora acea Biseric  le-aădatăŢaştereă îŢă specială îŢăacesteă secţle.ă „Nuăa-
vem nevoie de Ţiciţă«reŢaştere»ă aă creştiŢismului, deăŢiciţă «cţŢştiiŢ  
de sine religioas », deţareceăcreştiŢismulăţrtţdţxăŢuăaămurităŢiciţdat  
şiă Ţuă pţateă s  moar  vreodat , şiă Ţuă exist  Ţiciţă cţŢştiiŢ  religioas  
«nou » care s  duc  laămâŢtuire!”ă(p.ă279). 
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Eseul despreă Dţstţievskiă diŢă aceeaşiă carteă esteă uŢă remarcabilă
exemplu de critic  literar  prţfuŢdăcreştiŢ . Cu o p trundere psihologi-
c  adânc , el caut  realitateaăcreşteriiă luiăDţstţievskiă îŢăcreştinism, ju-
decând mesajul s uăcreştiŢămaturăîŢălumiŢaăierarhieiăvalorice ortodoxe, 
f r  aătreceăcuăvedereaămiŢusurileăcareăauăfţstăşiăeleăprezente. Deosebit 
de uimitor în acest eseu este r spunsul lui Andreev fa  de preocuparea 
umanitar  a lui Ivan Karamazov cu privire la suferin ele copiilor; el ci-
teaz  Vie ile Sfin ilor ţrtţdţcşi careădescriuăcuŢuŢileăcereştiăţb inute de 
copii pentru suferin ele lor nevinovate. 

Alte scrieri ale lui Andreev (deăexempluă„OŢă theăOrthţdţxăChris-
tian Moral Upbringing of Pre-schţţlă ChildreŢ”ă – „Despreă creşterea în 
morala creştiŢ-ortodox  aă cţpiilţră preşcţlari”, Orthodox Way, 1959; 
despre Sfântul Ioan de Kronstadt, Orthodox Way, 1958; despre princi-
piile monarhiei ortodoxe, Orthodox Way, 1951; despre mucenicii din fa-
milia imperial  şiădespreăŢevţiaăpţpţruluiărusădeăaăseăc i pentru regici-
dulălţrăşiăpeŢtruăapţstazie, St. Vladimir Calendar, 1972) l-au ar tat a fi 
uŢăcţŢvertitămeticulţsălaăţrtţdţxiaă„cţŢservatţare”ăadev rat , f r  acele 
multeă„rezerve”ăpriŢăcareăŢumerţşiăcţŢverti i – atât noi, câtăşiăvechi – 
şi-au ar tat neputin a de a în elege plenitudinea perspectivei ortodoxe 
asupra lumii.  

În toate aceste scrieri, precumăşiăîŢăvia a sa, Andreev a fost un om 
cu inim  mare.ăAăsuferităgrţazŢicădiŢăcauzaăcţŢştiiŢ eiăbisericeştiăşiămţ-
rale sc zute din vremurile noastre, atât în Uniunea Sovietic , câtăşiăîŢălu-
mea liber . Este foarte probabil c  anii s i de creativitate ar fi fost mult 
mai rodnici dac  nu ar fi fost tras în jos de sentimentul c  sunt prea pu-
ini cei c rora le pas  de Dumnezeu, de ortodoxie, de aproapele lor. Un 

articol în mod special (tip rit ca anex  la Teologia sa moral ) ne des-
coper  preţcupareaăsaăprţfuŢdăcreştiŢ , ceva ce acum pare s  dispar  cu 
des vârşireădeăpeăfa a p mântului. 

Acest articol, iŢtitulatăsimpluă„PlâŢge i!” – „Weep!” – şiădedicatăcţ-
memor rii lui Dostoievski (care mai mult decât oricare alt  figur  din li-
teratura rus  a descris suferin a omeneasc  şiăseŢsulăei), relateaz  sim-
pluădespreăuŢaădiŢărecileăşiă„absurdele”ăcrimeăaleăuŢuiămareăţraşăameri-
can. O mam  în vârst  de 29 de ani din New York, într-o criz  de furie, 
îşiăţmţar  în b taie fiul de dou  luni, l sându-l inimaginabil de defor-
mat; şiăŢu-şiăexprim  niciun fel de regret fa  de crim . Andreev descrie 
r nile suferite de b ie el, cu detalii clinice înfior toare, şiăapţiăseăţpreş-
te, ştiiŢdă c  mul i cititori vor protesta împotriva unor astfel de detalii 
„iŢutile”.ă„OameŢiiăauădeveŢităsurziăfa  de suferin e. Ei fie c  nu aud, fie 
nu vor s  aud  despre ceea ce se petrece, nu într-uŢăcţşmar, ci în realita-
te.”ăElăfaceăapelălaăcţŢştiin a ortodox  a cititorilor s i.ă„Tţ i pentru unul 
şiă uŢulăpeŢtruă tţ i suntem vinova i: aceasta este esen a eticii sociale a 
creştiŢismului... To i suntem vinova i, pentru c  to i suntem p c tţşi; 
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facem rele, contribuim cu r ul nostru la «magazia universal  a r ului». 
Şiăacestăr u se acumuleaz  într-o imens  energie universal  a r uluiăşiăîşiă
caut  întruparea în vasele trupurilor lipsite de har, şi, atunci când le 
g seşte, se întrupeaz  în ele, şiă eleă facămariă fapteă rele... S  ne gândim 
fiecare la noiăîŢşiŢe... Ce f ceai în acea sear  când aceast  fapt  rea, de 
necrezut, dar real , a fost f cut ? Poate c  a fost p catul t u, fapta ta 
imoral , mali ia ta, care s-a dovedit a fi ultima mic  pic tur  care a f cut 
ca vasul r ut ii s  dea pe dinafar . Acesta este modul în care trebuie s  
reflect m, dac  suŢtemăcreştiŢi...  

Plânge i, fra iă şiă surţri!ăNuă v  fieă ruşiŢeă deă acesteă lacrimi!ă PlâŢ-
ge i!… L sa i ca aceste lacrimi s -i trezeasc  şiă peămul i dintre cei in-
diferen i... Nu v  fie ruşine s  plânge i cu lacrimi de sup rare, de com-
pasiuŢeăşiădeăpţc in .” 

Aceste cuvinte sunt testamentul lui Andreev pentru noi, strig tul 
înfl c rat al sufletului s u. Un om de mare erudi ieă şiă seŢsibilitate, el 
şi-a pus toate darurile în slujba lui Dumnezeu, cu întreaga sa inim  în-
fl c rat  şiă cuă sufletulă s u. Pentru el, adev rata ortodoxie nu era un 
simpluăslţgaŢăşiăŢuăeraădţarăuŢăsimpluămijlţcădeăaăseăferiăpeăelăîŢsuşiădeă
apostazia unei lumi stricate. El a realizat profund faptul c  cine va voi 
s -şiă scapeă sufletul, îl va pierde; iară ciŢeă îşiăvaăpierdeă sufletulăpeŢtruă
Mine, îl va afla (Matei 16: 25); prin urmare, adânc înr d cinat în adev -
rata ortodoxie, elăşi-a cheltuit via a pierzându-şiăsufletul, sacrificându-se 
pentru al ii, din iubire pentru Hristos. 

Adev ratulă creştiŢismă aădeveŢită atâtădeă slabă ast zi, încât toate a-
cestea ar putea s  par  ciudate pentru mul iăcareăseăprivescăpeăeiăîŢşişiăcaă
perfectăţrtţdţcşi.ăPu ini l-au în eles pe Andreev în timpul vie ii sale; era 
prea profund, prea arz tor pentru ei. Într-un anumit fel, el era un semn 
al viitoarei învieri a Sfintei Rusii, pe care o n d jduia cu fervoare. 
ExperimeŢtâŢdăprţfuŢdăşiădepliŢăatrac ia fa  de ce era mai bun din în-
elepciunea modern , elăaăsfârşităŢuăpurăşiăsimpluăreŢuŢ ând la ea, ci de-

p şiŢd-ţăpriŢă îŢsuşireaă îŢ elepciunii celei mai înalte a Sfin ilor P rin i. 
Experien aă luiădeă „cţŢvertit”ă esteădeăŢepre uităpeŢtruăŢţiă şiăŢeăţfer  o 
cheie a în elegerii esen ei adev ratei ortodoxii, Biserica din catacombe, 
în Rusia de ast zi. 

În ultima parte a vie ii sale, Andreev îŢsuşiăaăsuferităţălţvitur  ne-
miloas  din partea r celiiă lumiiămţderŢe:ăaăfţstăatacatăşiăb tut de huli-
gani într-uŢăasceŢsţrădiŢăNewăYţrk.ăNuăşi-a revenit niciodat  deplin de 
pe urma acestui incident, şiăîŢăultimiiăs i ani creativitatea sa intelectual  
disp ruse. În ultimele luni din via aăsaăaăfţstăîŢămareăparteăiŢcţŢştieŢt.ă
Darăchiarăşiăastfel, rug ciunea sa c tre Dumnezeuădeălaă„caŢafca”ădiŢăDi-
veevo a primit r spuŢs:ă„O, Doamne, ia de la mine toat  bog ia p mân-
teasc ...”ă Fiind lipsit de cel mai mare dar p mântesc al s u, intelectul 
s u str lucit, el a tr it din capitalul duhovnicesc dobândit pân  atunci. 
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ÎŢădiscursulă luiăcuăprivireă laă „Psihţlţgiaăşiăpsihopatia b trâne ii”ă („Theă
PsychţlţgyăaŢdăPsychţpatyăţfăOldăAge”, St. Vladimir Calendar, 1970), 
ini ial sus inut înaintea Societ ii Pirogov, Andreev a accentuat c  „ţă
mare consolare a tuturor necazurilor din via  în anii de maturitate, şiăîŢă
special la b trâne e, este sentimentul religios care a fost p strat. Aceast  
consolare poate s  dea o b trâne eăliŢiştit  şiăcalm  şiăpţateăajutaălaăac-
ceptarea calm  a mor ii ca un somn în speran a c  via aăveşŢic  exist  
într-o alt  lume mai bun ”. 

Nu putem crede decât c  Dumnezeu, fiind credincios celor care Îl 
slujesc cu adev rat, a r spuns, îŢăaceştiăultimiăaŢi, şiălaăaădţuaăjum tate 
a cererii lui Andreev deălaăDiveevţ:ă„Nuăm  lipsi de bucuria comuniunii 
cu Tine, d -mi s  p strez pân  la moarte amintirea acestei binecuvânta-
te clipe de acum de sim ire a Duhului T u cel SfâŢt”. 

Adev rata experiere a Duhului Sfânt, crediŢciţşiaăfa  de adev ra-
ta ortodoxie cu toat  iŢimaăşiăcuătţtăsufletul:ăacestaăesteămesajulălui I.M. 
Andreev pentru cei care nu au devenit prea reci la inim  pentru a-l auzi. 
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I. Biserica din catacombe 
 
 
 
 

Pentru adevărata Biserică Ortodoxă nu mai 

rămăsese nicio alternativă în afară de aceea de a 

merge în catacombe...  

Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă a mers 

în catacombe, unde a rămas până în prezent ca 

un oraş invizibil al Kitej-ului, păstrându-se ca 

Mireasă neprihănită a lui Hristos. 

 
I.M. Andreev 
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1. Biserica din catacombe 

 
Realitatea vie ii din Uniunea Sovietic  esteăuŢăcţşmarăîŢfricoş tor 

care nu poate nici s  fie în eles, nici s  fie crezut de cei care nu l-au tr it. 
Şi celămaiăîŢfricţş tor lucru nu este privarea de cele necesare, aresturile 
şiăexil rile, ci mai degrab  faptul c  se duce o b t lie conştieŢt , siste-
matic  şiăiŢgeŢiţsădeădiabţlic  împotriva lui Dumnezeu, pentru poseda-
rea sufletului omenesc. Aceasta este inta principal , iar toate celelalte îi 
sunt subordonate. 

Din punct de vedere calitativ, precursorii lui Antihrist au f cut deja 
din împ r ia sa o realitate acolo. Antihrist nu va inventa nimic nou: nu 
îi va r mâne decât s  popularizeze metodele NKVD-ului sovietic (Poli ia 
secret )ă îŢăcelelalteăciŢciăşesimiădiŢăsuprafa a p mântului. Singurul fe-
nomen luminos, bucurţsăşiă îŢcurajatţrădeăacţlţăesteăexisteŢ a Bisericii 
din catacombe, Biserica din pustietate. Aceasta ne permite s  evalu m 
optimist b t lia sufletului rus cu ateismul: acolo a fost men inut  Bise-
rica infailibil , pe care, aşaăcumăŢe-a promis Hristos, por ile iadului nu o 
vor birui. 

Nu pot da multeăŢumeăşiăeveŢimeŢte.ăDiŢămţtiveăuşţrădeăîŢ eles, 
nu pot descrie multe în detaliu. Nu pot s  spun decât foarte pe scurt sau 
s  las s  se în eleag . Dar nici nu pot p stra t cerea; Ţuăamăacestădreptăşiă
nici nu îmi doresc aceasta, de vreme ce prin t cereaămeaăaşătr da Ade-
v rulăşiămemţriaăpreţ ilor mucenici pe care i-am v zut, cu care am vor-
bit şiă împreuŢ  cu care mi-am petrecut cinci ani înfricţş tori de închi-
soare în lag rul de concentrare de la Solovki. 

Patriarhul Tihon a condus cu în elepciune corabia Bisericii pe ma-
rea vie ii, care devenise agitat  din cauza Revolu iei. Situa ia sa era deo-
sebit de dificil , nu doar din cauz  c  era în permanen  amenin at de 
pericole fizice, nici m car din cauza faptului c , peăparcursulăcelţrăşapteă
ani ca patriarh, el a trecut în fiecare zi prin torturi morale, ci în primul 
rând deoarece nu mai fusese niciodat  o astfel de situa ie în istoria 
Bisericii. El trebuia s  preg teasc  un drum cu totul nou într-un inut 
neumblat. De aceea erorile sale sunt de în elesăşiădemŢeădeă iertare.ăIară
meritul s u este cu atât mai mare, pentru c  el a prev zutăşi a preg tit 
bazele Bisericii din catacombe. Mai târziu, profesorul Zizilenko, lucrând 
ca medic sub sovietici, a primit hirotonia îŢăsecretăşiăaădevenit unul din-
tre episcopii Bisericii din catacombe, fiind ulterior arestat, îŢchisăşi, în 
1930, împuşcat.  

Dup  moartea patriarhului, succesorii s i, unul dup  altul, au fost 
exila i.ăŞiăapţi, când Mitropolitul Serghie a ajuns capul Bisericii, a publi-
cat Declara ia cunoscut  tuturor, careă recuŢţşteaă bucuriileă şiă triste ile 
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sţvieticilţrăcaăfiiŢdăşiăaleăluiăprţpriiăşiăîiădeclaraăpeătţ i mucenicii crimi-
nali politici. 

Întreaga Rusie ortodox  a fost zguduit , iar delega ii cu proteste au 
ajuns la Mitropolitul Serghie din toate col urile rii. 

Ca membru al unei astfel de delega ii din eparhia Petrogradului, 
amă veŢită şiă euă la Moscova. În camera de recep ie a mitropolituluiă aş-
teptau patruzeci de persoane, şiătţ i cei pe care i-am întrebat despre mo-
tivul pentru care veniser  au r spuns c  veniser  ca delega i pentru a-l 
vedea pe mitropolit. Rusia nu acceptase Declara ia! 

Mitropolitul ne-a primit. Descoperind motivul pentru care venise-
r m, el a reafirmat tot ceea ce scrisese în Declara ieăşi, ca r spuns la con-
vingerile noastre, ne-aăŢumită„cţŢtra-revolu iţŢari”ăşiă„schismatici”.ăNe-
luând binecuvântarea lui, am plecat f r  s  fi ob inut ceva. 

Curând, bisericile care nu acceptaser  Declara ia au început s  fie 
închise. În Petrograd nu a r mas decât una, dar to i cei care intrau în ea 
erau înregistra iăşiăapţiăerauăaresta i. Aceasta a fost perioada în care pu-
terea ateist  sovietic  leăcereaăcrediŢciţşilţrăs  mearg  la bisericile Bise-
ricii oficiale. 

Eu, de asemenea, amăfţstăarestatăşiăamăfţstăexilatăpeŢtruăciŢciăaŢi.ă
La Solovki am întâlnit mul i ierarhi din Biserica adev rat .ăŞiăacţlţăchiară
am avut propria noastr  biseric  în catacombe. 

În lag rele de concentrare, persecu iile împotriva credin ei erau fi-
reşti:ăpreţ iiăerauătuŢşiăşiăb rbieri i, li se interzicea s  poarte reverendeăşiă
cruci.ăPeŢtruăcelăcareă îşiă f cea semnul crucii se d dea un nou termen de 
condamnare. Desigur, nici nu se punea problema s  se in  slujbe.ăMţaş-
tele sfin ilor erau expuse pentru batjocur  într-un muzeu anti-religios cu 
inscrip ii blasfemiatoare – pân  şiăsfiŢ ii p timeau cu noi! C lug rilor din 
Solovki, care r m seser  acolo ca muncitori califica i, li se interzicea s  
aib  leg turi cu de inu ii, sub pedeapsa cu moartea. Era deosebit de dificil 
înaintea marilor s rb tori: era imposibil s  se adune doi, nim nui nu i se 
permitea s  mearg  nic ieri f r  permisii speciale, raidurile de noapte erau 
mai frecvente, santinelele se dublau. Pentru ca cineva s  se roage, trebuia 
în fiecare moment s  fie gata pentruăţămţarteădeămuceŢic.ăŞiăeramăgataă
pentru aceasta, purtând întotdeauna cu noi, caăprimiiăcreştiŢi, o p rticic  
din Sfintele Taine. Am adus o astfel de p rticic  pesteăhţtareăşiăi-am dat-o 
Mitropolitului Anastasie.  

ŞiăŢuădţarăc  eram gata s  murim, ci mul i chiar au murit, încrez -
tori c  undeva acolo, departe de autorit ile sovietice, unde este liberta-
te, acolo Adev rul str luceşteă îŢă tţat  puritatea lui. Acolo oamenii tr -
iescăpriŢăeaăşiăseăsupuŢăei.ăAcţlţăţameŢiiăŢuăseăîŢchiŢ  luiăAŢtihrist.ăŞiă
ce teroare m-aă cţpleşită atuŢciă câŢd, destul de recent, amă reuşită s  vin 
pesteăhţtareăşiăamădescţperităc  uniiăţameŢiărecuŢţscăaiciăîŢămţdă„du-
hovnicesc”ăBisericaă sţvietic . Duhovnicesc! Mul i dintre noi cad acolo, 
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„deă teamaă iudeilţr”, sau cedând în fa a ispitei cooper rii exterioare cu 
autorit ile.ăŞtiamăpreţ i ai Bisericii oficiale care, acas , îşiăsmulgeau p -
rul, îşiăizbeauăcapulăprţsterŢâŢdu-se, implorând iertare pentru apostazia 
lor, numindu-seăpeăeiăîŢşişiăCaiŢi, dar, cu toate acestea, nu aveau pute-
rea s  se hot rasc  pentru muceŢicie.ăDarăŢiciăchiarăeiăŢuărecuŢţşteauă
duhţvŢiceşte Bisericaărţşie.ăDar cei de peste hotare se supun ei tocmai 
în mod duhovnicesc. Ce bine c  preo iiăŢţştriămuceŢici, murind, nu au 
aflat despre aceast  tr dare!2 

Când m-am întors din exil (în Leningrad), am g sit Biserica din ca-
tacţmbe.ăEuăpersţŢalăştiamăaprţximativădou  sute de locuri în care se s -
vârşeauăslujbe. Dou zeci de preo i itineran iă şiă dţiă episcţpiă slujeauă aici.ă
Aceste locuri erau destul de diverse: de la bordeie de rani pân  la in-
stitu ii sovietice, în care erai admis doar prin permis. Dar pe atunci Bi-
serica din catacombe nu avea nicio organizare general  de interconectare. 

Ajungând peste hotare, în mod firesc am început s  caut oameni 
care apar inuser  Bisericii din catacombe. Cei mai mul i dintre refugia i 
ŢuăştiauăŢimicădespreăea.ăDarăaprţapeăîŢăfiecare an am întâlnit cel pu in 
un reprezentant al ei, chiară şiă preţ i, şiă ineam leg tura în scris cu un 
episcop. 

Dup  informa iile mele, Biserica din catacombe acum nu doar c  a 
devenit mai puternic , dară aă ajuŢsă şiă laă aŢumiteă fţrmeă deă ţrganizare. 
Dup  unul din episcopi, deşiă suŢtă cţmparativă pu ini membri activi ai 
Bisericii din catacombe, marea majoritate a oamenilor simpatizeaz  cu 
eiăşiă îiăajut . F r  aceast  sus inere, în condi iile sovietice, Biserica din 
catacombe nu ar putea s  existe deloc. 

Peste hotare am fost uluit de faptul c  majoritatea clerului Bisericii 
din catacombe care a venit aici continu  s  r mân  în secret, neintrând 
nici m car în adev rata Biseric  sinodal . Acest lucru m-a tulburat mult: 
greşisemăţareăc  am intrat în Bisericaărus  din afara Rusiei?ăŞiădac  nu, 
atunci de ce r mâŢăeiă îŢă secret?ăŞiă apţi, de curând, am primit un r s-
puns la uimirea mea: un episcop al Bisericii din catacombe, necunoscut 
mie, careălţcuieşteăîŢăstr in tate, mi-a trimis printr-o a treia persoan  o 
scrisţare.ăElăvţrbeşteăîŢăpriŢcipalădespreăarticţleleămele, pe care le citise 
în Rusia ortodox , şiă îŢă geŢeral despre corectitudinea pozi iei mele. 
Apoi el îmi ofer  un r spuns la îndoielile mele. El spune c  personalul 
clerical al Bisericii din catacombe adesea nu intr  în Bisericaă rus  din 

                                                 
2 Sţvieticii,ăîŢăleg tur ăcuăreceŢtaăvictţrieăaăBisericiiăserghiaŢisteădeăaăfiăcâştigat recu-
Ţţaştereaă deă c treăMitrţpţliaă AmericaŢ ,ă auă îŢcercată s ă îiă lipseasc ă peă credinciţşiă
chiarăşiădeăaceast ăcţŢsţlare.ăDţiătiŢeriăierarhiăaiăMitrţpţliei,ăepiscopul Vladimir de 
TţkyţăşiăTeţdţsieădeăSitka,ăauăvizitată„Bisericaămam ”ădiŢăURSS,ăcelădiŢăurm ă- dup ă
cum raporteaz ă presaă Mitrţpţlieiă - fiiŢdă urmată pretutiŢdeŢiă deă mul imiă mariă deă
ţameŢi,ădeşiăelăseăpurtaădeăparc ăle-arăfiăspusăcrediŢciţşilţr:ă„AbaŢdţŢa iăŢ dejdeaăîŢă
vreţăBiseric ăRus ăliber ăpesteăhţtareă- ierarhiiăeiăsuŢtăcuăţpresţriiăvţştri!” 
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afara Rusiei – careăŢuăaăgreşităîŢăceeaăceăpriveşteărela ia ei cu comunis-
mul ateist – deoarece lupta continu  înc  şiăciŢeăpţateăspuŢeădac  nu va 
fi necesar ca ei s  aplice experien aă peă careă ţă auă şiă aici, în Vest. Pre-
cursorii lui Antihrist au ap rutădejaăşiăŢimeŢiăŢuăştieăcâŢdăvaăveŢiătimpulă
ca fiecare credincios, f r  a intra în cas , va trebui s  fug  în mun i, 
adic  s  mearg  îŢăcatacţmbe.ăŞiăelăareădreptate:ăŢuăsuŢtăaceştiaăceiăcareă
doresc s  anihileze Biserica rus  din afara Rusiei? Cu privire la aceasta, 
cei careăauăplecatădiŢăeaăauărţstitădejaăprimulăcuvâŢt.ăŞi, dac  ar fi s  se în-
tâmple astfel – ne rug m Domnului s  nu permit  aceasta! – unde vom 
g si atunci refugiu, unde vom g si Biserica infailibil ? Deja aproape toa-
te Bisericile ortodoxe locale fie s-au plecat în fa a precursorilor lui Anti-
hrist, fieăîiă„îmbr işeaz  fr eşte”ăpeăservitţriiăs i loiali!  

Ast ziăŢuăesteăşiăŢuăpţateăfiăŢiciţăseparareăîŢtreăprţblemeleăeclezi-
aleăşiăpţlitic . Politica se pretinde universal , adic  dţreşteăs  ia în mâi-
ŢileăeiăşiărezţlvareaăchestiuŢilţrăpriviŢdăvia a duhţvŢiceasc . Acest lucru 
înseamn  c  ac iunile politice nu pot fi indiferente nici pentru Biseric . 
Mai mult decât atât, când Antihrist va avea putere pe p mânt, el va fi în 
mod firesc o figur  politic . Acest lucru înseamn  c  Biserica va trebui s  
se opun  şiăpersecu ieiă saleăpţlitice.ăŞi, pentru a sl bi aceast  opozi ie, 
chiarăşiăacum, precursorii lui, profitând de ideea c  Biserica ar trebui s  
fie deasupra politicii, îşiăascuŢdăr zboiul lor împotriva lui Dumnezeu sub 
o masc  politic :ămuceŢiciiăsuŢtă„crimiŢaliăpţlitici”.ăCuăsiguraŢ , Bise-
rica nu ar trebui s  discute acestea, dar atunci când politica atinge ches-
tiuni de via  duhţvŢiceasc , Biserica nu poate s  închid  ochii. 

De aceea, chestiunea despre lupta împotriva comunismului este o 
chestiune a duhului, iar nu a politicii. De aceea, chestiunea despre divi-
ziunile noastre jurisdic iţŢaleăŢuăesteăţăchestiuŢeădeă„certuriăîŢtreăepis-
copi asupra trţŢurilţrăarhiereşti”.ăNu, este o chestiune de cooperare (sau 
de acord tacit) cu precursorii lui Antihrist, sau a unei b t lii f r  com-
promis împotriva lor. Doar aceasta ne separ  de cei care s-au rupt de 
Adev r; dar nu ne separ  de poporul rus, deoarece sufletul, chiar dac  
este invizibil, şiăchiarădac  s-aăretrasăîŢăsiŢeăîŢsuşi, înc  este viu, nu este 
înrobit duhţvŢiceşte; este împins spre lumina Adev rului. Iar o m r-
turie despre aceasta este existen a Bisericii din catacombe, care nu a 
c zut, în condi iileăîŢfricţş toare ale Uniunii Sovietice, unde sunt mul i 
Iuda din fric , iar al ii din iŢcţŢştieŢ . 
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2. Episcopul Maxim al Serpuhovului 
PRIMUL EPISCOP AL BISERICII DIN CATACOMBE 

Pomenit la 6 iulie (†1930) 
 

„Chiarădac  toat  lumea va intra în comuniune cu 
patriarhul (eretic), eu nu voi intra.” 

Sfântul Maxim M rturisitorul 
 
Episcopul Maxim al Serpuhovului, eparhia Moscovei, s-a numit în 

lumeăMihailăAlexaŢdrţviciăZizileŢkţăşiăs-a n scut la 2 martie 1885. P -
rin ii s iălţcuiauăatuŢciăîŢăKalişaă(Pţlonia), unde tat l s u era procurator 
al Cur iiădeăcircuitădiŢăKalişaădeă25ădeăaŢiăşiăseăbucuraădeămareărespectă
printre oameni. Familia era numeroas , patriarhal , armonioas ; to i cei 
nou  cţpiiăauăcrescutăşiăauăstudiatăîŢăKalişa.ăMamaăi-a crescut pe to i în-
tr-un duh religios, inspirându-le copiilor dragostea de Dumnezeu, de Bi-
seric  şiădeăaprţapele. 

El era fratele mai tân r al bine cunoscutului profesor de drept cri-
minalistic de la Universitatea din Petersburg, Alexandru Alexandrovici 
Zizilenko, care în 1922 a ap rut ca avocat al ap r rii în faimosul proces 
al Mitropolitului Veniamin. Dup  spusele Vl dic i Maxim, fratele lui nu 
eraăuŢăţmăreligiţsăşi, la apari iaăsaălaăprţcesulă„fe elţrăbisericeşti”, a de-
clarat la începutul m rturiei sale c  el ap rea, fiind ateu, doar ca repre-
zeŢtaŢtăalălegiiăşiăcaăap r tor al justi iei. Cu toate acestea, atunci când a 
aflat despre tunderea secret  în monahism a fratelui s u mai tân r, 
Alexandru Alexandrovici a venit la reşediŢ a acestuia şiăaăprimităbinecu-
vântarea sa. În cuvintele v duvei lui A.A. Zizilenko (el murind curând 
dup  tunderea fratelui s u), acest eveniment (tunderea secret  şiăhiroto-
nia întru episcop) au produs o impresie puternic  asupraăluiăşi, pe când 
murea, aăspusăîŢădelir:ă„Ei spun c  nu este niciun Dumnezeu, dar pân  la 
urm  El exist ”. 

Dup  ceăaătermiŢatăşcţalaăpreparatţare, Mihail Alexandrovici a in-
trat la Universitatea din Moscova, la departamentul de medicin . Rudele 
lui au fost surprinse, deoarece tat l s uăşiă treiă fra i erau avoca i. Acest 
lucru se întâmpla prin anul 1908. Prin 1911, fiind student, el s-a c s torit 
cu o coleg  student , dar a tr it cu ea doar jum tate de an. Mergând la 
p rin iiăeiăîŢăţraşulăEysk, ea a murit acolo, neputând s  poarte prima ei 
sarcin . Cuplul nu a dorit sub nicio form  ca aceast  sarcin  s  fie dus  
la termen în mod artificial, deşiăamâŢdţiăştiauăc  era în pericol de moar-
te. Vl dicaăşi-a numit so ia r posat  „ţădreapt ”.ăÎŢăacelaşiătimp, şiăelăeraă
fţarteăbţlŢavăşi, fiind supus unei opera ii de apendicit , se sim ea atât 
de r u, încât oamenilor le era fric  s  îi spun  despre moartea so iei sale.  
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Atunci când a început s -şiă reviŢ , mareă aă fţstă durereaă şiă disperareaă
pentru pierderea suferit . 

Dup  cum a relatat sora lui, în acest moment fratele ei a avut un 
vis care i-a afectat foarte mult via a de mai târziu. El a v zut-o pe mama 
sa r posat , care i-a spus s  se roage Sfântului Pantelimon t m duitorul, 
pe care ea îl cinstise foarte mult în timpul vie ii. În ziua urm toare, Mi-
hail a mers la paraclisul Sfântul Pantelimon din Moscova, a cump rat o 
icoan  mic  aăsfâŢtuluiăşiăŢiciţdat  nu a dat-o nim nui, iar rug ciunile 
c tre Sfântul Pantelimon t m duitorul l-au ajutat mai târziu în via . El 
a devenit credincios, deosebit de bun, s ritor la durerile celorlal iăşiăaju-
t tor al celor s raci. 

Dumnezeu i-a dat un mare talent muzical. El cânta la pian minu-
nat, compunea muzic , iar ca psihiatru folosea muzica în tratarea paci-
en ilor s i. 

Dup  ce a absolvit universitatea, Mihail era psihiatru în Sokolniki, 
districtul Moscova. Când a izbucnit r zboiul, în 1914, a devenit doctor în 
BataliţŢulăKubaŢăPlastaŢăşiăaăfţstăpeăfrţŢtulăaustriac.ăAiciăaprţapeăc  a 
murit de tifos, infectându-se de la prizonierii austrieci. 

Pentru o scurt  perioad  de timp, a fost profesor de psihiatrie la o 
universitateă deă prţviŢcieă şiă apţiă aă deveŢită dţctţră terapeută practicant. 
Pentru urm torii ani, aăfţstămedicăşefădeăsec ie la închisoarea Taganka, 
în Moscova. 

În 1921, sora lui din Belgrad a primit prima şiăultimaăscrisoare de 
la fratele ei. În aceast  scrisoare, care începea cu semnul crucii, el scria 
c  to i suntem p c tţşiă îŢăŢeŢţrţcirileăcareăauăveŢităasupraăŢţastr , c  
trebuie s  ne rug măDţmŢuluiăşiăs -Iăceremăiertareaăşiăajutorul. Un an 
sau doi mai târziu a ajuns o alt  scrisoare de la prieteni, în care, într-o 
manier  distins , se spunea c  Mihail primise preo ia f r  a-şiă fiăabaŢ-
donat prima pozi ie, adic  cea de doctor de închisoare. Astfel, el a deve-
nit doctor atât trupesc, câtăşiăduhovnicesc; pentru moment, duşmaŢiiăŢuă
aflaser  despre aceasta. Mai târziu, ea a fost de asemenea informat  c  el 
fuseseătrimisăpeŢtruătreiăaŢiă„îŢăuŢulădiŢăceŢtreleăŢţrdice”ă(adic  într-un 
lag r de concentrare). 

Doctorul spitalului închisorii era cunoscut de c tre to i cei care 
erauă îŢchişiă îŢăacestă lţcă îŢfricţş tor, care era plin peste m sur  în pri-
mul rând cu delincven i, dar într-o m sur  considerabil  şiăcuăde inu i 
politici; to iă îlă ştiauă şiă şi-l aminteau pe cel care fusese cunoscut pentru 
mult  vreme ca îngerul p zitor al închisorii. 

În acest post dificil el nu era doar doctor, ciăşiăuŢămareămaestruăală
inimii, uŢămâŢgâietţră şiă uŢă p rinte. Înaintea lui, a medicului, nu mai 
pu in adesea ca înaintea unui preot, se m rturiseauăceiămaiăvechiăşiămaiă
incorigibili delincven i, g siŢdă peŢtruă eiă îŢşişiă Ţuă dţară mâŢgâiere, ci 
adeseaăşiăţăreveŢireălaăţăvia  onest . Mul iădiŢăMţscţvaăştiauăc  el dor-
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mea adesea pe scânduri goale, c  mânca hran  deă îŢchisţareă şiă c  îm-
p r ea tot salariul s u de inu ilor. El se comporta astfel nu doar sub bol-
şevici, ciăşiăîŢaiŢteădeăei, sub guvernarea imperial . 

Fiind un om profund religios, vl dica, pe când înc  era laic, a f cut 
cuŢţştiŢ  cu Preafericitul Patriarh Tihon, pe care l-a pre uit profund. 
Acest patriarh îl iubea mult pe doctorulăZizileŢkţăşiăadeseaăseăfţlţseaădeă
sfatul lui. În timp, rela ia lor a luat forma celei mai intime prietenii. Du-
p  spusele Vl dic i Maxim, patriarhul îi încredin a cele mai intime gân-
duriă şiă seŢtimeŢte.ă Astfel, de exemplu, într-una din conversa iile lor, 
PreafericireaăSaăşi-a exprimat c tre Vl dica Maxim (pe atunci înc  sim-
plu doctor) îndoielile sale dureroase cu privire la beneficiile viitoarelor 
concesii fa  de puterea sovietic . F când aceste concesii, el devenea din 
ce în ce mai convins, cu oroare, c  grani a cererilor politice ale puterii 
sovietice se g sea dincolo de limitele credin ei fa  deăHristţsăşiăBiseric . 
ŞiăŢuăcuămultăîŢaiŢteădeămţarteaăsa, patriarhulăşi-a exprimat gândul c  
în aparen  singura modalitate ca Biserica Ortodox  Rus  s -şiăp streze 
credin a fa  de Hristos ar fi, în viitorul apropiat, s  mearg  în catacom-
be. Prin urmare, Patriarhul Tihon l-a binecuvântat pe doctorul Zizilenko 
s  accepte tunderea monahal  îŢăsecretăşiăapţi, în caz c  în viitorul apro-
piat înalta ierarhie bisericeasc  avea s -L tr dezeăpeăHristţsăşiăs  cedeze 
puterii sovietice libertatea Bisericii, s  devin  episcop în secret. 

În timp ce ne spunea nou , medicilţrăîŢchişiălaăSţlţvkiăşiăadev ra i 
„tihţŢi i”, despre refuzul Patriarhului Tihon de a-l binecuvânta pe unul 
din participan iiălaăMişcarea alb , vl dica a relatat în detaliu despre grija 
extrem  a Patriarhului Tihon, careăŢuăîşiăar ta celor din preajma sa ade-
v rata sa atitudine profund  fa  de chestiunile politice, dar descoperea 
acestea în strict  confiden ialitate prietenului s u nu mai pu in precaut, 
şiădespreăimeŢsaăbucurieăpeăcareăţăaveaăîŢăleg tur  cu activitatea Mitro-
politului AntoŢieăpesteăhţtare.ă„Cumăde ei în elegăbiŢeătţtulăşi nu m  ju-
dec  dup ăapareŢ e?”, s-a exprimat odat  patriarhul cu lacrimi, având în 
miŢteăactivitateaăaşaăŢumituluiăSiŢţdădeălaăKarlţvi .3 

Vl dica Maxim ne-a spus în detaliu despre numeroasele încerc ri de 
a-l omorî pe Patriarhul Tihon. Odat , un nebun închipuit s-a aruncat 
asupra patriarhului cu un cu it, câŢdăacestaăieşeaădiŢăaltar.ăÎŢămţdăŢeaş-
teptat, tţtuşi, în locul Patriarhuluiă TihţŢă aă ieşită altciŢevaă diŢă altar, iar 
„ŢebuŢul”, fiiŢdă„surpriŢsă îŢămţdăra iţŢal”, nu i-a f cut nicio ran  celui 
careăaăieşit.ăAlt dat , când ucenicul de chilie al patriarhului a fost omorât, 
ucigaşulăalergaăpriŢăcamereleăpatriarhuluiă f r  a-l observa pe Patriarhul 
Tihon stând într-un fotoliu. Numeroase încerc ri de a-l otr vi pe Preafe-
ricitul au fost f cute cu ajutorul medicamentelor care i se trimiteau. 

                                                 
3 Adic ,ăBisericaărus  din afara Rusiei, cţŢdus ădeăc treăMitropolitul Antonie Hrapo-
vi kiăpâŢ ălaămţarteaăsa, în 1936. 
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Vl dica Maxim ne-aăspusăşiădespreăaŢumiteăŢeîŢ elegeri cu Patri-
arhul Tihon. Cea mai important  const  în faptul c  Preafericitul era în-
clinat spre optimism, crezând c  toate terorile vie ii sovietice puteau to-
tuşiă s  treac  şiă c  Rusia mai putea s  renasc  prin poc in . Cu toate 
acestea, Vl dica Maxim era înclinat spre o vedere pesimist  asupra eve-
nimeŢtelţră careă aveauă lţcă şiă credeaă c  intraser m deja în ultimele zile 
ale perioadei apocaliptice.ă „ApareŢt”, a concluzionat Vl dica Maxim 
zâmbind (ceea ce se întâmpla rar), „Ţe-am molipsit unul pe altul cu ati-
tudinile noastre: eu l-am molipsit de pesimism, iar el m-a molipsit de 
optimism”. 

Preafericirea Sa, Patriarhul Tihon, a murit la 25 martie 1925, fiind, 
dup  cum spunea Vl dica Maxim, f r  îndoial  otr vit.ă „Testamentul”ă
patriarhului, dup  afirma ia categoric  a Vl dic i Maxim, a fost contra-
f cut.ăÎŢăacelaşiătimp, el a citat opinia autorizat  asupra acestei chestiuni 
a fratelui s u, profesor de Drept criminalistic. 

Mihail Alexandrovici a împlinit voia PatriarhuluiăTihţŢăşi, în 1927, 
când Mitropolitul Serghie a publicat bine cunoscuta sa Declara ie, el a 
primitătuŢdereaăîŢăsecretăcuăŢumeleădeăMaximăşiăaădeveŢităprimulăepis-
cop secret din catacombe. 

Când noul episcop ilegal a ap rut în secret în Serpuhov, fiind hiro-
tonit în Petrograd de c treă„rebelul”ăşiă„suspeŢdatulădiŢăfuŢc ie”ăepiscop 
Dimitrie Gdov, care atunci, ca succesor al Mitropolitului Iosif, conducea 
întreaga opozi ie fa  de Mitropolitul Serghie, şiă câŢdă crediŢciţşiiă diŢă
Moscova au recunoscut în persoana noului episcop pe doctorul din Ta-
ganka, acest eveniment a produs o impresie puternic . În Serpuhov, în 
foarte scurt timp, toate cele optsprezece parohii s-au supus noului epis-
cop, adic  opozi iei. În Kolomna vecin  s-aă îŢtâmplată acelaşiă lucru.ă ÎŢă
Zvenigorod, Volokolamsk, PereyaslavăZadesskiăşiăîŢăalteăţraşe, un num r 
semnificativ de parohii au urmat exemplul din Serpuhov. 

De mare interes este urm torul document: o declara ie trimis  Mi-
tropolitului Serghie de c treăclerulăşiămireŢiiădiŢăSerpuhov la 30 decem-
brie 1927, care cu certitudine a fost scris  nu f r  influen a, editarea sau 
chiar paternitatea episcopului Maxim. 

„ÎŢăŢumeleăTat luiăşiăalăFiuluiăşiăalăDuhuluiăSfâŢt.ăAmiŢ. 
Nemaig sind posibil  r mânerea noastr  pe calea alunecoas  şiă

ambigu  pe care Înaltpreasfin iaăVţastr , prin Declara iaăşiăpriŢădecrete-
le voastre, a i adus întreaga Biseric  Ortodox  şiă supuŢâŢdu-ne vocii 
conştiiŢ eiăşiăaădatţrieiăîŢaiŢteaăluiăDumŢezeuăşiăîŢaiŢteaăcredinciţşilţr, 
noi, subsemna ii, rupem comuniunea canonic  şiădeărug ciune cu Înalt-
preasfin iaăVţastr  şiăcuăaşaăŢumitulă«siŢţdăpatriarhal»ăşiărefuz m s  v  
recuŢţaştemăpeăÎŢaltpreasfiŢ iaăVţastr  ca loc iitor al scaunului patriar-
hal, pentru urm toarele motive:  
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           Declara ia Înaltpreasfin iei Voastre din 6 iulie, ukazul din 20 oc-
tombrieăşiătţtăceeaăceăesteăcuŢţscutădespreăcţŢducereaăBisericiiăde c tre 
Înaltpreasfin iaăVţastr  vorbesc în mod manifest despre faptul c  a i po-
zi ionat Biserica în dependen  fa  de autoritatea civil  şiăa i privat-o de 
libertatea intern  şiădeă iŢdepeŢdeŢ , prin urmare, violând, de aseme-
nea, caŢţaŢeleăbisericeştiăşiămergâŢdăşiă împţtrivaădecretelor autorit ii 
civile. 

1. Astfel, nu sunte i altceva decât un cţŢtiŢuatţră ală aşaă Ţumitei 
mişc ri «renova ioniste» (Biserica Vie), doar într-o form  mai rafinat  şiă
foarte periculoas , deoarece, în timp ce v  declara i ataşamentul fa  de 
ţrtţdţxieăşiămeŢ inerea canonicit ii, înce ţşa i min ileăcrediŢciţşilţrăşiă
îŢămţdăcţŢştieŢtăascuŢde i de privirile lor pr pastia c tre care toate de-
cretele Înaltpreasfin iei Voastre conduc în mod iminent Biserica. 

2. Rezultatele politicii Înaltpreasfin iei Voastre sunt înaintea noas-
tr .ăCrediŢciţşiiăţraşuluiăSerpuhov, tulbura i de decretele Înaltpreasfin-
iei Voastre, sunt impacienta iă şiă stupefia i de schimb rile cu privire la 

destinul Sfintei Biserici Ortodoxe. Noi, p storii ei, puşiădeăc tre Înaltprea-
sfin iaăVţastr  pe un drum ambiguu, nu doar c  nu le putemăliŢişti min-
ileăşiăiŢimile, ci mai degrab  suntem suspecta i de tr dare a lucr rii or-

tţdţxieiăşiătrecereaăîŢătab ra «renova ionismului». 
Toate acestea ne oblig  în mod imperativ s  ne ridic m vocile cu 

curajă şiă s  încet m criminala trecere sub t cere a greşelilţră ÎŢaltprea-
sfin iei Voastre şiăaăac iuŢilţrăiŢcţrecteăşi, cu binecuvântarea episcopu-
lui Dimitrie al Gdovului, s  ne disociem de Înaltpreasfin iaăVţastr  şiădeă
cei care v  înconjoar . P r sindu-v , noi nu ne desp r im de loc iitorul 
legitim, Mitropolitul Petru, şiăŢeăvţmăsupune judec ii unui viitor sinod. 
Fie ca acest dorit sinod, singurul nostru judec tor competent, s  nu con-
sidere curajul nostru drept vin . Fie ca el s  ne judece nu ca dispre uitori 
ai sfintelor canoane ale Sfin ilor P rin i, ci doar ca tem tori de a nu le 
înc lca.” 

Influen aă episcţpuluiăMaximăaă crescută îŢămţdăcţŢstaŢtă şiă s-a in-
tensificat îndeosebi atunci când a fost introdus  în Liturghia din Petro-
gradă celebraă „rug ciune pentru Sfânta Biseric ”, care a primit printre 
crediŢciţşiă titlulă „rug ciuŢeaăcuăprivireă laăbţlşevici”.ăZvţnurile puneau 
aceast  rug ciune sub semn tura nim nui altuia decât a episcopului 
Maxim. Soarta sa era pecetluit . Autorit ileăsţvieticeăîlăştiauăcaămedic, 
ca angajat sovietic. Apari ia sa în ras  neagr  la conducerea Bisericii 
m rturisitoare le p rea cel mai mare scandal. 

Vl dica nu a r mas mult timp în noua sa pozi ie. El a fost arestat la 
jum tateaăluiă1929ăşi, prin urmare, a petrecut doi ani întregi în închisoa-
re, înainte de a dobândi cununa de mucenic. 

Episcopul secret s-a purtat atât de precaut, iar atunci când a fost 
arestat ca urmare a raportului unui informator, a r spuns la interogato-
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riu atât de în elept, încât autoritatea de investigare a Poli iei secrete nu a 
putut s -l incrimineze de nimic, cu excep ia tunderii sale secrete, deşi, în 
acelaşiă timp, lucraăcaămedicăşefădeăsec ie la închisoarea Taganka, şi, ca 
atare, ei s-au limitat la o pedeaps  deă„treiăaŢiăîŢălag rul de concentrare 
Sţlţvki”ă(îŢăacţrd cu art. 58, p. 10, adic  pentru propagand  contra-re-
volu ionar ). 

Laăsfârşitulăluiăţctţmbrie 1929, un medic a venit la Sec ia 4 a Lag -
rului de activitate special  din Solovki, pe insula Solovki din Marea Alb , 
împreun  cu unul din grupurile de noi de inu i. Comandantul taberei l-a 
adus în Compania 10, unde se aflau lucr torii diviziei sanitare, l-a con-
dusăîŢăcelulaămedicilţrăşiăl-aăprezeŢtat:ă„Ave i aici un nou medic pentru 
voi, profesor, doctor în medicin , MihailăAlexaŢdrţviciăZizileŢkţ”.ăNţi, 
medicii încarcera i din divizia sanitar  a lag rului de concentrare, am 
mers la noul nostru camarad de închisoareăşiăŢe-am prezentat. Colegul 
nostru nou venit era înalt de statur , cu o înf işareă herculean , cu o 
barb  deas  şiăgriăşiăsprâŢceŢeăgri, care atârnau sever deasupra ochilor 
albaştriăşiăcalzi. 

Cu o s pt mân  înainte de venirea doctorului Zizilenko, noi am 
fost informa i de c treăprieteŢiiăŢţştriădiŢăbirţulădivizieiăsaŢitareăc  nou-
aşteptatulămedicăŢuăeraăuŢăţmăţbişŢuit, ci c  a fost închis cu un dosar 
special, „secret”, şiăc  se g sea într-o pozi ie special , sub supraveghere 
special , şiăc  era posibil s  nu i se permit  s  lucreze ca medic, ci s  fie 
transferat la Sec ia 14 special , aşaăŢumitaăsec ieăpeŢtruăceiă„iŢterzişi”, 
c rora li se interzicea s  lucrezeăîŢăspecialitateaălţrăşiăcareătrebuiauăs -şiă
petreac  întreaga perioad  deă cţŢdamŢareă îŢăaşa-numita munc  fizic  
grea general . Motivul pentru o astfel de pozi ieă „special ”ă eraă acesta:ă
doctorul Zizilenko, îŢătimpăceăeraăşefădeăsec ie la închisoarea Taganka în 
Moscova, eraăîŢăacelaşiătimpăşiăepiscop secret, având numele monahal de 
Maxim, episcop de Serpuhov. 

Dup  un schimb de opinii asupra unor chestiuni generale, trei din-
tre noi, care eram medici, i-am spus noului venit c  îi cuŢţşteamătrecu-
tul, mţtivulă arestuluiă şiă cţŢdamn rii sale la Solovki, şiă amă mersă laă elă
pentru binecuvântare. Chipul medicului-episcop a devenit concentrat, 
sprâncenele sale gri au devenit înc  şiămaiăuŢiteăşiăŢe-a binecuvântat în-
cetăşiăsţlemŢ. Ochii s iăalbaştriăauădeveŢităîŢc  şiămaiăcalzi, maiăblâŢziăşiă
lumina i de o lumin  plin  de bucurie. 

O întreag  s pt mân  s-a scurs pentru noi într-ţăaşteptareăap s -
toare, pân  când, în cele din urm , pozi ia noului venit a fost clarificat . 
Nu a fost transferat la sec iaăcelţră„iŢterzişi”.ăCţŢduc torul întregii divi-
zii sanitare din lag rele de concentrare de la Solovki, dr. V.I. Zakhontov 
(un fost de inut criminal, care, dup  expirarea condamn rii sale, a r -
mas s  lucreze ca medic la Poli ia secret ), chiar a vrut s -l numeasc  pe 
doctorul Zizilenko, ca medic experimentat, şefăalădivizieiăsaŢitareădeăla 
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Sec ia 4 (adic  pentru întreaga insul  Solovki), dar aceast  propunere a 
întâmpinat opozi ieă diŢă parteaă şefuluiă sec iei de informare-interogare, 
cea mai groaznic  sec ie din lag rele de concentrare, de care depindea 
sţartaăşiăvia a tuturor de inu ilor în întregime. Pozi ia de medic al infir-
meriei centrale i-a fost, de asemenea, interzis  doctorului Zizilenko. Du-
p  aceasta, experimentatul medic a fost numit s  se ocupe de una dintre 
bar cileăcuăbţlŢaviădeă tifţsăşiăaă fţstăsubţrdţŢatăuŢuiămedicămaiă tâŢ r, 
care avea autoritate administrativ .ăTţtuşi, curând, au fost descoperite 
talentul excep iţŢalăşiăexperieŢ a doctorului Zizilenko ca medicăcuraŢtăşiă
au început s -l cheme pentru consulturi în toate cazurile complicate. 
Chiară şiă cţŢduc torii importan i ai lag rului, importan i agen i comu-
ŢiştiăGPU, au început s  apeleze la el pentru ajutor medical pentru ei în-
şişiăşiăpeŢtruăfamiliile lor, şiăaprţapeătţ i doctorii – atât cei tineri, câtăşiă
cei în vârst  – au început s  înve e de la noul lor coleg, profitând de sfa-
tul s uăşiăstudiiŢdămetţdaăluiădeădiagŢţsticare.ă 

Laă sfârşitulă aŢuluiă 1929ăaă izbucŢită ţă epidemieădeă febr  tifoid  în 
Solovki, care curând a luat propor ii uluitoare: din 18000 de de inu i de 
pe insul , laăsfârşitulăluiăiaŢuarieă1930ăerauăbţlŢaviă5000.ăRataădeămţr-
talitate era extrem de mare, de 20% pân  laă30%.ăŞiădţarăîŢăsec ia unde 
era doctorul Zizilenko rata mortalit ii nu a dep şită 8-10%. Medicul-
episcop examina pe fiecareăŢţuăbţlŢavă îŢădetaliuă şiă primele informa ii 
din istoria bolii sale erau întotdeauna multe. Pe lâng  diagnosticarea de 
baz  a bolii principale, doctorul scria întotdeauna diagnosticul tuturor 
bolilor care înso eau afec iunea de baz  şiă ţfereaă ţă cţŢcluzieă detaliat  
asupra st rii fiec rui organ în parte. Diagnosticele sale erau întotdeauna 
preciseăşiăf r  greşeal , aşaăcumăseăcţŢfirmaălaăautţpsiileăcelţrămţr i: nu 
s-a observat niciodat  nici cea mai mic  discrepan  între diagnosticul 
cliŢicăşiărapţrtulăpatţlogico-anatomic. 

Prescrip iile sale medicale de cele mai multe ori erau pu ine, dar 
uneori medicamentului principal îi ad ugaăşiă altele, al c ror rol nu era 
clar nici m car pentru alt medic. În cazurile serioase, lipsite de speran  
din punct de vedere medical, el prescria adesea un tratament foarte 
complicat, care cerea s  fie urmat f r  abateri, în ciuda faptului c  unele 
medicamente trebuia s  fie administrate la fiecare or  timp de mai mul-
te zile. Odat , dup  ce a examinat cu grij  un b rbatăbţlŢavăşiă i-a pre-
scris un tratament, la urm toarea vizit , a l sat impresia c  doctorul Zi-
zilenko nu i-a oferit prea mult  aten ieă şiă s-a oprit la patul s u nu mai 
mult de un minut, luându-i pulsulăşiăuitâŢdu-se intens în ochii lui. Mul-
tora dintre cei bolnavi nu le pl ceaăaceastaăşiăerauămulteăplâŢgeriăîŢăleg -
tur  cuă„ŢeglijeŢ a”ădţctţrului.ăOdat , doctorul Zizilenko a fost chemat 
pentru aceast  chestiune ca s  dea explica iiăşefului diviziei sanitare. În 
justificarea sa, medicul-episcop a indicat statisticile ratei de mortalitate 
la sec ia încredin at  lui (extrem de sc zut  în compara ie cu alte sec ii 
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şiăcuătţ i ceilal iămedici)ăşiăexactitateaădiagnosticelţr.ăÎŢătimpăceăîşiăvizita 
cuă „ŢeglijeŢ ”ă bţlŢavii, câteodat  seă ţpreaă laă uŢă aŢumită pată şi, caă şiă
când ar fi f cut aceasta pentru prima dat , examina cu grij  pacientul 
din nou, schimbându-i tratamentul. Acest lucru însemna întotdeauna c  
avusese loc o înr ut ire serioas  a condi iei pacientului, despre care pa-
cieŢtulăîŢsuşiăîŢc  nu se plânsese. 

Bolnavii mureau întotdeauna în bra ele lui. Se p rea c  momentul 
apropierii mor iiăeraăîŢtţtdeauŢaăştiutăcuăexactitateădeăel.ăChiarăşiăŢţap-
tea venea dintr-odat  în sec ia lui la un muribund, cu câteva minute îna-
inte de moartea acestuia. El închidea ochii fiec rui om mort, îiăîŢcrucişaă
mâinile pe piept în form  deă cruceă şiă st tea în liŢişte, f r  aă seămişca, 
timp de mai multe minute. Aparent, se ruga. În mai pu in de un an, noi, 
to i colegii s i, am ajuns s  în elegem c  el era nu doar un medic remar-
cabil, ciăşiăuŢămareăţmăalărug ciunii. 

În leg turile personale, medicul-episcop, pe care noi to i, în celula 
doctorilor, îlă Ţumeamă „vl dica”, era foarte rezervat, mai degrab  sec, 
uneori chiar sever, îŢchisăîŢăsiŢeăîŢsuşi, taciturn, necomunicativ pân  la 
extrem. În ceea ce îl privea, el prefera s  nu spun  nimic. Subiectele con-
versa iei sale îi priveau întotdeauna fie pe bolnavi, fie (în cercul acelor 
persoane care îi erau foarte apropiate duhţvŢiceşte) situa ia Bisericii. 

Venirea Vl dic i Maxim la Solovki a produs o mare schimbare în 
atitudinea clerului care era închis. În aceast  perioad , în Sec ia 4 a la-
g relor de la Solovki (adic , pe insula Solovki), printre episcţpiiăşiăpreo-
iiă îŢchişiăaă fţstăţbservat  aceeaşiăschism  careăavuseseălţcăşiă îŢă„liber-

tate”ădup  bine cunoscuta Declara ie a Mitropolitului Serghie. O parte 
diŢăepiscţpiăşiădiŢăclerărupseseăcţmpletăcţmuŢiuŢeaăcuăMitropolitul Ser-
ghie, r mânând credinciţşiăpţzi iei neschimb toare a Mitropoli ilor Pe-
tru, Chiril, AgataŢghelă şiă Iţsif, a arhiepiscopilor SerafimădeăUglichăşiăaă
multor altora, care d deau m rturie de credin  fa  deăHristţsăşiăfa  de 
Biseric  prin m rturisireă şiă muceŢicie.ă Ceilal i, deveni i „serghiaŢişti”, 
auăacceptatăaşa-numitaă„Ţţu  politic  bisericeasc ”ăaăMitropolitului Ser-
ghie, care a fondat Biserica sovietic  şiăaăprţdusăţăschism  neo-renova-
ionist . Dac  la început majoritatea de inu ilor care au ajuns la Solovki 

înainte de publicarea Declara iei Mitropolitului Serghie erauă „serghia-
Ţişti”, în rândul noilor de inu i, care au venit dup  Declara ie, dimpotri-
v , predţmiŢauăaşaăŢumi iiă„iţzefi i”, numi i dup  Mitropolitul Iosif, în 
jurul c ruia s-a grupat cea mai mare parteăaăfiilţrădeăŢecliŢtităşiăcredin-
ciţşiăaiăBisericii. Odat  cu sosirea unor noi de inu i, num rul celor din 
urm  creşteaădiŢăceăîŢăceămaiămult. 

Chiar înaintea sosirii Vl dic i Maxim, la Solovki erau urm torii 
episcţpiă „iţzefi i”:ă episcţpulăVictţrăGlazovski (primul care a înaintat o 
epistol  de acuzare împotriva Declara iei Mitropolitului Serghie), epis-
copul Ilarion, vicar de Smolensk, şiăepiscţpulăNectarieăTrezviŢski.ăApar-
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iŢeauă„serghiaŢiştilţr”ăurm torii: ÎPS AŢtţŢieădeăMariupţlăşiăPS Ioasaf 
(prin ul Jevakov). Mai pu in violent, darăcuătţateăacesteaă„serghiaŢist”, 
era ÎPS Ilarion Troi ki, care condamnase Declara ia Mitropolitului Ser-
ghie, dar nu rupsese comuniunea cu el, considerându-l întâi-st t torul 
„corect din punct de vedere caŢţŢic”ăalăBisericii ruse. 

Venirea Vl dic i Maxim a crescut mult influen aă„iţzefi ilţr”ă(care 
dejaăprevalaăşiăîŢaiŢteădeăaceasta). 

Când, dup  severele interdic ii impuse de c tre Mitropolitul Ser-
ghie asupraă„Ţeascult tţrilţr”, aceştiaădiŢăurm  au început s  fie aresta i 
şiăexecuta i, atunci adev rata Biseric  Ortodox  Rus  a început s  mear-
g  în catacombe. Mitropolitul Serghieăşiătţ iă„serghiaŢiştii”ăauăŢegatăca-
tegoric existen aă Bisericiiă diŢă catacţmbe.ă „SerghiaŢiştii”ă deă laă Sţlţvki, 
bineîn eles, nici ei nu credeau în existen a acesteia.ăŞi, dintr-odat , un 
martor viu: primul episcop din catacombe, Maxim de Serpuhov, a venit 
la Solovki. 

Curând, ÎPS Ilarion Troi ki a fost dus undeva afar  diŢăSţlţvkiăşi, 
împreun  cu el, a disp rutăşiăatitudiŢeaă „serghianist ”ăa multora. Doar 
ÎPSăAŢtţŢieăşi, în special, PS Ioasaf Jevakov au r mas în mod persistent 
„serghiaŢişti”.ăEiăŢuăvoiau nici m car s  se întâlneasc  şiăs  stea de vor-
b  cu episcopul Maxim. Pe de alt  parte, episcopii Victor, Ilarion de 
Smolensk şiăNectarie au g sit repede posibilitatea nu doar de a se întâl-
ni, ciăşiădeăaăslujiăîmpreuŢ  cu Vl dica Maxim slujbe secrete în catacom-
be, în adâncurile p durilor din Solovki. Cât despreă „serghiaŢişti”, ei se 
purtau cu mare grij  şiă Ţuă ţrgaŢizauă Ţiciun fel de slujbe secrete. În 
schimb, autoritatea lag rului de concentrare îi trata cu mai mult  con-
descenden  decât pe episcopii, preo iiă şiă laiciiă despreă careă seă ştiaă c  
„Ţu-lărecuŢţsc”ăŢiciăpeăMitropolitul Serghie şiăŢiciă„Bisericaăsţvietic ”. 

To i cei aresta i din ra iuŢiă eclezialeă (şiă astfel, conform unor sta-
tistici oficiale secrete, în 1928-1929, la Solovki erau 20% dintre ei) la in-
terogatorii erau în mod invariabil întreba i despre atitudinea lor fa  de 
Mitropolitulă„Ţţstru”ăSerghie, care conduceaă„Bisericaăsţvietic ”.ăÎŢăace-
laşiă timp, anchetatorii GPU, cu o bucurie r ut cioas  şiă cuă sarcasm, 
demţŢstrauă„strictaăcaŢţŢicitate”ăaăMitropolitul Serghie şiăaăDeclara iei 
sale, careă„ŢuăîŢc lca nici canoanele, Ţiciădţgmele”. 

Negând Biserica din catacombe, „serghiaŢiştii”ădiŢăSţlţvkiăŢegau 
şiă„zvţŢurile”ăc  s-ar fi scris epistţleăacuzatţriiăşiăc  la Mitropolitul Ser-
ghie ar fi ajuns delega ii protestatare din eparhie. Descoperind c  eu, un 
laic, participasem personal într-o astfel de delega ie, o dat , ÎPS Antonie 
de Mariupol, fiind bolnav la infirmerie, şi-a exprimat dorin a de a-mi 
asculta relatarea despre vizita mea la Mitropolitul Serghie împreun  cu 
reprezentan iă aiă episcţpatuluiă şiă aiă clerului.ă Vl diciiă Victţră şiă Maximă
m-au binecuvântat s  merg la infirmerie, unde se afla ÎPS Antonie, şiă
s -i povestesc despre aceast  vizit . În caz c  el, dup  relatarea mea, ar 
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ar ta solidaritate fa  de cei care au protestatăîmpţtrivaă„Ţţiiăpţliticiăbi-
sericeşti”, mi se permitea s  primesc binecuvântarea lui. Dar, dac  el a-
vea s  persisteăîŢă„serghiaŢism”, nu trebuia s -i primesc binecuvântarea. 

Conversa ia mea cu ÎPS Antonie a durat mai mult de dou  ore. 
I-am povestit în detaliu despre Delega ia istoric  a Eparhiei din Petro-
grad în 1927, dup  care a avut loc schisma bisericeasc .ăLaăsfârşitulărela-
t rii mele, ÎPS Antonie mi-a cerut s -iăspuŢădespreăpersţaŢaăşiăactivita-
tea Vl dic i Maxim. Eu i-am r spuŢsă fţarteă rezervată şiă scurt, iar el a 
observat c  nu aveam încredere deplin  în el. El m-a întrebat despre 
aceasta. Eu i-am r spuns sincer c  noi, cei din catacombe, ne temeam nu 
doar de agen ii GPU, ciăşiădeă„serghiaŢişti”, care de multe ori ne d du-
ser  pe mâinile agen ilor GPU. ÎPS Antonie a fost foarte sup rat la auzul 
acestţraăşiăs-a plimbat mult timp în camera doctorilor în care eu îl che-
masem ca pentru o examinare, fiind medic-consultant. Apoi, dintr-oda-
t , aă spusă decisiv:ă „Cu toate acestea, voi r mâne cu Mitropolitul Ser-
ghie”.ăEuăm-am ridicat, i-am pus plec ciuŢeăşiăeramăgataăs  plec.ăElăşi-a 
ridicat mâna pentru binecuvântare, dar eu, amintindu-mi de dispozi ia 
Vl dicilţrăVictţră şiăMaxim, am evitat s  primescăbiŢecuvâŢtareaă şiă amă
plecat. 

Când i-am povestit Vl dic i Maxim ceea ce se întâmplase, el a 
afirmat din nou c  nu trebuie s  iau niciodat  biŢecuvâŢtareădeălaă„ser-
ghiaŢiştii”ăîŢdârji i.ă„Biserica sovietic  şiăceaădiŢăcatacţmbeăsuŢtăiŢcţm-
patibile”, a accentuat Vl dica Maxim, cuăfermitateăşiăcţŢviŢgere, şi, dup  
o t cere, a ad ugatăîŢcet:ă„Bisericaăsecret  din catacombe, din s lb ticie, 
i-aăaŢatemizatăpeă«serghiaŢişti»ăşiăpeăceiăcareăsuŢtăcuăei”. 

În ciuda stricte ii extreme a disciplinei de la Solovki, ceea ce în-
seamn  c  ei riscau s  fie tortura iăşiăîmpuşca i, Vl dicii Victor, Ilarion, 
NectarieăşiăMaximăŢuădţarăc  slujeau adesea împreun  în secret în p -
durile insulei, dar s vârşeauă şiă Ţumerţaseă Ţţiă hirţtţŢiiă îŢtruă episcop. 
Ele se s vârşeauăp strând des vârşit  discre ieă chiară şiă fa  de persoa-
nele cele mai apropiate de candida i, astfel încât, în caz de arest sau 
tortur , s  nu dea în mâinile GPU-ului episcopi cu adev rat secre i. Abia 
în ajunul plec rii mele de la Solovki am aflat de la prietenul meu 
apropiat, un preot celibatar, c  el nu mai era preot, ci episcop secret. 

P rintele duhovnicesc comun al întregului episcopat din catacom-
beă şiă ală cleruluiă deă peă iŢsulaă Sţlţvkiă eraă remarcabilulă m rturisitor, şiă
apoi mucenic, protoiereul Nicolae Piskanovski (din oraşulăVţrţŢej).ăVl -
dicaăMaximăîlăapreciaăprţfuŢdăşiăîlăŢumeaă„dreptarăalăţrtţdţxiei”.ăOdat , 
Vl dica Maxim, cu mare tulburare aă sufletuluiă şiă cuă lacrimiă diŢă iŢim  
(arareori se g sea într-o astfel de stare), mi-a ar tatăţă carteăpţştal  pe 
care p rintele Nicolae o primise de la so iaăsaăşiădeălaătâŢ rul s u fiu. Pe 
aceast  carteăpţştal  erau scrise urm toarele:ă„Neăbucur m întotdeauna, 
gândindu-ne la suferin ele tale în lag rul de concentrare pentru Hristos 
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şiăpeŢtruăBisericaăLui.ăFieăcaăşiătuăs  te bucuri c  şiăŢţiăamăfţstăvredŢiciă
înc  o dat  şiăîŢc  o dat  ca s  fim prigoni iăpeŢtruăDţmŢul”. 

Laă Sţlţvkiă aveamă Ţumerţaseă „biserici”-catacombe secrete, dar 
„preferatele”ă Ţţastreă erauă dţu :ă „Catedrala” SfiŢteiă Treimiă şiă Biserica 
Sfântul Nicolae f c tţrulădeămiŢuŢi.ăPrimaăeraăuŢămicălumiŢişăîŢămijlo-
cul unei p duri dese, în direc iaăArieiădeăverificareă„Savvati”.ăAcţperişulă
acestei biserici era cerul. Pere ii erau p durea de mesteac n. Biserica 
Sfântul Nicolae se afla în p durea adânc , spre Aria de verificareă„Muk-
sţlm”.ăEraăuŢădesişăfţrmatăŢaturalădiŢăşapteămţliziămari.ăCelămaiăadeseaă
slujbele secrete se s vârşeauăaici, în Biserica Sfântul Nicolae.ă ÎŢă „Cate-
dralaăSfâŢtaăTreime”, slujbele se s vârşeau doar vara, la marile s rb tori 
şi, cu deosebit  solemnitate, în ziua Pogorârii Duhului Sfânt. Dar 
câteodat , în func ie de circumstan e, slujbe cu mult mai secrete se 
s vârşeau şi în alte locuri. Astfel, de exemplu, în Joia Mare din 1929, 
slujba citirii celor dou sprezece Evanghelii s-a inut în celula medicilor 
din Tab ra 10. Vl dicaă Victţră şiă p rintele Nicolae au venit la noi, ca 
pentru dezinfec ie. Apoi, în stilul specific catacombelor, ei au iŢut 
slujbaă cuă uşaă îŢcuiat . În Vinerea Mare s-a citit un ordin în toate 
taberele prin care se informa c  pentru urm toarele trei zile nim nui nu 
i se permitea s  p r seasc  taberele dup  ora 8 p.m., cu excep ia unor 
circumstan e extraţrdiŢareă şiă priŢtr-un permis special, scris de 
comandantul de tab r . 

Vineri la 7 p.m., când noi, medicii, tocmai ne întorseser m în celu-
lele noastre dup  ziua de munc  de 12 ore, p rintele Nicolae a venit la 
ŢţiăşiăŢe-a spus c  un epitaf (un giulgiu cu imaginea lui Hristos pe el) de 
m rimea unei palme fusese pictat de artistul R. Slujba – prohodul – 
avea s  se fac ăşiăaveaăs  înceap  într-o or .ă„UŢde?”ă– a întrebat Vl dica 
Maxim.ă „ÎŢămareaă cutieăpeŢtruăuscatăpeşteă careă seă g seşteă aprţape de 
p dure, lâng  tab ra N. Parola: trei cioc Ţituriă şiă apţiă dţu . Este mai 
bine s  se vin  câte unul o dat ”. 

Într-o jum tate de or , Vl dicaăMaximăşiăcuămiŢeăamăp r sit tab -
raă şiă amă pţrŢită spreă „adresa”ă iŢdicat . De dou  ori cei care patrulau 
ne-au cerut permisele. Noi, ca medici, le aveam. Dar ceilal i: Vl dica 
Victor, Vl dica Ilarion, Vl dicaă Nectarieă şiă p rintele Nicolae? Vl dica 
Victor era contabil la fabrica de funii. Vl dica Nectarie era pescar; iar 
ceilal i eseau plase... Aici era cap tul p durii. Aici se afla cutia, de apro-
ximativ zece metri lungime, f r  ferestre, uşaă abiaă vizibil . Lumin  de 
amurg, cerul acoperit cu nori negri. Cioc Ţimădeătreiăţriăşiăapţiădeădţu  
ori. P rintele Nicolae deschide. Vl dicaă Victţră şiă Vl dica Ilarion sunt 
deja aici... În câtevaămiŢuteăviŢeăşiăVl dica Nectarie. Interiorul cutiei a 
fost transformat în biseric . Pe podea, pe pere i, crengi de molid. Câteva 
lumân ri pâlpâiau. Mici icoane de hârtie. Micul epitaf este acoperit de 
crengi verzi. Zece oameni au venit s  se roage. Mai târziu vin al i patru 
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sau cinci, dintre care doi sunt c lug ri. Slujba începe, îŢăşţapt . P rea c  
nu avem trupuri, ci c  eram doar suflete. Nimic nu distr gea sau nu se 
interfera cu rug ciunea... Nu îmi amintesc cum ne-amădusă„acas ”, adic  
la taberele noastre. Domnul ne-a acoperit! 

Turele de control ale taberei noastre erau f cute de c tre coman-
dantul taberei îŢaiŢteăşiădup  slujbe, la 11 p.m.ăşiă laă4ăa.m.ăG sindu-ne 
pe noi, patru medici în frunte cu Vl dica Maxim, în ultima lui tur , co-
mandaŢtulăaăspus:ă„Ceăeste, doctorilor, nu dormi i?”ăŞiăimediat a ad u-
gat:ă„AşaăŢţapte... şiăs  nu vrei s  dţrmi!”ăŞiăaăplecat. 

„DţamŢeăIisuseăHristţase!ăÎ i mul umimăpeŢtruămiŢuŢeaămileiăşiă
aăputeriiăTale”, a spus cu emo ie Vl dica Maxim, exprimând sentimen-
tele noastre comune. 

Noaptea alb  deălaăSţlţvkiăseăaprţpiaădeăsfârşit.ăDimiŢea a pasca-
l , de la Solovki, delicat  şiă traŢdafirie, soarele jucând de bucurie, d -
deau bine e lag rului de concentrare m n stiresc, transformându-l în 
ţraşulăiŢvizibil Kitej, umplând sufletele noastre libere cu o bucurieăpaş-
nic , nep mânteasc . Mul i ani au trecut de atunci, dar amintirea parfu-
mat  a acestei dimine iăpascaleădelicateăesteăvieăşiădeăŢeuitat; parc  ieri a 
fţst.ăŞiăiŢimaăcredeăc  printre noi era atunci un sfânt. 

Vl dica Maxim era deosebit de prietenos cu Vl dica Victor, care 
era opusul episcopului-medic. Vl dica Victor era mic de statur , îndesat, 
plin de veselie, deschis, accesibil, prietenos cu to i, cţmuŢicativ.ă„Trebu-
ie s -l mângâi pe fiecareăţmăcuăceva”, spunea el, şiăpeăfiecareăţmăpeăcareă
îlăîŢtâlŢeaăştiaăcumăs -l mângâie, cum s -l fac  fericit, cum s -i smulg  
uŢăzâmbet.ăElăveŢeaăadeseaăşiădiscuta cu Vl dica Maxim despre destinul 
Bisericii Ortodoxe Ruse. Fiind un optimist, el încerca în mod constant 
s -lă „iŢfecteze”ă peă Vl dica Maxim cu credin a în viitorul str lucitor al 
Rusiei; dar cel din urm  r mânea un pesimist sau, dup  cum se definea 
elăîŢsuşiăprin cuvintele lui K. Leontiev, „uŢăpesimistăţptimist”.ăSfârşitulă
tragic al istoriei lumii se apropie, şiă aşaă maiă departe, dup  cuvântul 
Domnului, trebuieă „s - iă pleciă capul”ă îŢă aşteptareaă triumfuluiă sigură ală
adev rului lui Hristos! 

Pe 21 ianuarie (3 februarie) 1930, de ziua Sfântului Maxim M rtu-
risitorul (ziua de nume a Vl dic i Maxim), noi, doctorii, ne-am întâlnit 
şiă amă cump rat de la magazinul din tab ra noastr  ţă ceaşc  de ceai 
imens , de por elan, „pţŢtifical ”, de calitate deosebit , şiăi-am prezen-
tat-o solemn drept cadou dragului nostru Vl dic . Vl dica mânca pu in, 
dar îi pl cea s  bea ceai. Darul a avut uŢămareăsucces.ăŞiăaceast  zi am 
petrecut-o împreun  în întregime, caădeăPaşti, în celula noastr , şiăVl di-
ca Victor ne-a spus multe privind detalii interesante ale procesului Sfân-
tului Maxim M rturisitţrul.ă „Vl dica, ave iă şaŢsaă deă aă purta în zilele 
noastreăŢumeleăuŢuiămareăprţtectţrăcerescăşiăm rturisitţr”, a concluzio-
nat Vl dica Victor în finalul relat rii, cu sincer  bucurie. 
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La 5 (18) iulie 1930, de s rb toarea Sfântului Serghie de Radonej, 
prieteŢiiăŢţştriădiŢăbiroul diviziei sanitare m-au informat c  voi fi arestat 
ŢţapteaăşiăvţiăfiătrimisăcuăuŢă„cţŢvţiăspecial”ălaăLeŢiŢgrad, peŢtruă„Ţţiă
afaceri”.ăFiiŢdădiŢaiŢteăpreveŢit, m-am preg tit, mi-am luat r mas bun 
deălaăprieteŢiăşi, f r  a m  întinde ca s  dorm, am început s -miăaşteptă
arestarea. Auzind la dou  diminea aăuŢăzgţmţtăşiăpaşiă jţsăpeăsc ri (ce-
lula noastr  era la etajul doi), i-am pus metanie Vl dic i Maxim (care de 
asemeŢeaăŢuădţrmea)ăşiă i-am cerut s  m  biŢecuvâŢtezeăşiăs  se roage 
ca Domnul s -mi trimit  putere ca s  suport sup r rileă şiă suferiŢ ele 
careăvţrăveŢiăşi, poate, tţrturaăşiămţartea.ăVl dica s-a ridicat în picioare, 
s-a ridicat în toat  statura sa herculean  (mi se p rea c  crescuseăşiăc  
devenise enorm), m-a binecuvântat încet, m-a s rutat de trei ori şiă aă
spus cu emo ie:ă„Veiăaveaămulteăsup r riăşiă îŢcerc ri grele, dar via a ta 
va fi p strat , iar în cele din urm  vei merge afar , în libertate. Îns , în 
ceea ce m  priveşte, în câteva luni m  vţrăarestaăşiăpeămiŢeăşi... m  vor 
împuşca!ă Şiă tu s  te rogi pentru mine, cât timp mai sunt în via  şi, 
îndeosebi, dup  mţarteaămea.” 

Proorocia Vl dic i Maxim a fost împlinit  întocmai. În decembrie 
1930, elă aă fţstă arestată şiă dusă laă Mţscţva.ă Presaă rus  din str in tate a 
scris urm torul anun  îŢă1931:ă„Vatican, 30 noiembrie. Abia ast zi Comi-
sia vatican  «pro-Rusia» a primit vestea mor ii lui Maxim, episcop orto-
dox de Serpuhţv.ăEpiscţpulăMaximăaăfţstă împuşcatăpeă6ă iulie, de c tre 
bţlşevici, peŢtruăfaptulădeăaăfiărefuzatărecuŢţaştereaăMitropolitului Ser-
ghie, care, dup  cumăseăştie, s-a pus în acord cu autoritatea sovietic ”. 

Cu sfin iiăţdihŢeşte, Doamne, sufletul robului T u, Maxim, primul 
episcop din catacombe al mult p timitoarei Biserici Ortodoxe Ruse. 

* * * 

Nota editorului: Sfin enia episcopului mucenic Maxim – nu doar 
în privin a muceniciei, ciăşiă îŢăceeaăceăpriveşteăvia a sa – str luceşteăcuă
claritate în acest manuscris (tip rit ini ial în Calea ortodox , Jordan-
ville, 1951). O m rturie recent  a acestui fapt este atestat  de c tre ne-
poata sa, careă lţcuieşteă îŢăNewăYţrk.ăAŢulăacestaăaă fţstăsalvat  dintr-o 
situa ie aproape imposibil , printr-un ajutor f r  îndoial  ceresc, şiăscrieă
urm tţarele:ă „Credă cuă fermitateă c  aceasta s-a întâmplat deoarece 
unchiul meu s-a rugat pentru mine înainteaăDţmŢului”. 

Şiăastfelăputemăcredeăc  creştiŢulăţrtţdţxădeăast zi are o mijlocire 
cereasc  special  îŢăŢecazuriăşiă îŢă îŢcerc rile credin ei care se apropie, 
atât prin episcopul-mucenic Maxim, câtăşiăpriŢăîŢtregulăsţbţrăalămilioa-
nelor de noi mucenici ai jugului comunist ateu. 

Sfinte noule mucenic Maxim, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! 
Amin. 
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3. Alexandru Jacobson 

Nou m rturisitor al Casei lui Israel 
Pomenit la 8 septembrie (†1930) 

 
 

M-au urât pe nedrept.  
(Ioan 15: 25) 

 
În anul 1929, în groaznicul lag r de concentrare de la Solovki, înce-

pâŢdă cuă sfârşitulă ierŢiiă mul iă de iŢu iă s-auă îmbţlŢ vită de scorbut, iar 
spre prim var , din 18000 de de inu i din Divizia a 4-a a lag rului 
(divizia care ocupa îns şiă iŢsulaă Sţlţvki), num rul celor afecta i 
ajunsese la 5000. Mie, ca medic de inut, mi s-a oferit, pe lâng  munca 
meaăţbişnuit , s  îmi asum supravegherea uneia dintre noile bar ci cu 
300 de de inu i bolnavi de scorbut. 

Când am venit la aceste bar ci, am fost întâmpinat de un tân r in-
firmier evreu, careăaveaăuŢăchipă frumţsăşiăviţi.ăElăeraăstudeŢtă laăMedi-
cin  în anul IV. S  ai un astfel de ajutor calificat era o mare raritateăşiăuŢă
mare ajutor. Alexandru Yakovlevici Jacobson (acesta era numele lui) a 
mers cu mine la toate bar cileăşiămi-a ar tat to i pacien ii. La fiecare în 
parte, el mi-aăspusăîŢădetaliuădiagŢţsticulăşiătr s turile caracteristice ale 
bolii. Pacien ii se aflau to i în stare grav . Gingii intrate în putrefac ieăşiă
purulente, cangrene de scorbut, umfl turi puternice ale încheieturilor, 
sânger ri cauzate de scorbut sub form  de pete albastre la extremit i – 
acestea mi-au s rit în ochi la o examinare gr bit . La o investigare mai 
am nun it , mul i dintre ei s-au dovedit a avea complica ii grave la orga-
nele interne: nefrit  hemoragic , pleurezieăşiăpericardit , afec iuni grave 
aleăţchiuluiăşiăaşaămaiădeparte.ăDiŢăexplica iile infirmierului, am în eles 
c  ştiaă cuăprecizieăbţlileă stţmatţlţgiceă şiă c  stabileaă cţrectădiagŢţzeă şiă
prognoze. 

Aflând c  Alexandru lucra f r  oprire câte 24 de ore, l-am trimis la 
odihn  şiăamăîŢceputăs  mergăşiăs  examinez pacien ii singur. În istoricul 
bolii lor erau înregistrateătţateăaşa-numitele date uzuale, adic : numele, 
prenumele, dataăşiălţculăŢaşteriiăşiăaşaămaiădeparte; diagnosticul era pre-
zeŢtată îŢă cţŢtiŢuareă şiă Ţemul umirile subiective erau înregistrate. Pe 
câ ivaădiŢtreăŢumerţşiiăpacieŢ i am fost nevoit s -i examinez în grab  şiă
s  fac unele observa ii extrem de scurte. Cu toate acestea, examinarea 
mea, care a început la 8 diminea a, s-a terminat doar la 3 diminea a, cu 
dou  pauze de câte jum tate de or , peŢtruăprâŢzăşiăpeŢtruăciŢ . A doua 
zi am venit din nou la bar ci la 8 diminea aăşiăl-am g sit pe Alexandru, 
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care trecuse deja pe la to i pacien ii, împlinind toate prescrip iileămeleăşiă
adunând informa ii în cazurile cele mai grave. Lucrase de la 12 p.m. 
pân  la 8 a.m., adic  20 de ore, din nou, f r  oprire. Fa a lui era umflat  
şiăaveaăurmeăclareădeălţvituriăseriţase.ăCaăr spuns la întreb rile mele, el 
mi-a spus urm toarele: la 7 a.m., bar cile fuseser  vizitateădeăşefulăpoli-
iei politice (GPU) din lag r.ăAcestă şefă eraăbeat.ăMergâŢdăpriŢtreăpaci-

en i, el îi întreba dac  erau mul umi iă deă muŢcaă mediculuiă şiă aă iŢfir-
mierului. Unii dintre de inu ii bolnavi au declarat c  doctorul nu venise 
decât noaptea târziu, „aăaruŢcatăţăprivire”ăşiăs-aăuitată„repede”ălaă„câ iva”ă
dintre pacien i, „f r  aăfiăţferităvreuŢăajutţrăcelţrăgravăbţlŢavi”, în timp 
ce infirmierul nu venise la munc  decât ieri pe la prânz. 

F r  a fi cercetat dac  acesteăplâŢgeriăerauăcţrecteăsauăŢuăşiăf r  a 
fi cerut explica ii de la infirmier, şefulăl-a lovit pe cel din urm  de câteva 
ori în fa  şiămi-a ordonat mie, ca medic îns rcinat cu aceast  sec ie, s  
viŢălaăelălaă12ăp.ăm.ă„peŢtruăţăexplica ie”. 

„AlexaŢdruăYakţvlevici”, m-am adresat eu infirmierului, „euătrebu-
ie s  plec, dup  cumăştii, pentru un interogatoriu. Tu însu i vezi cât de 
mul i pacien iăgravăbţlŢaviăsuŢt.ăDeşiăaiămuŢcitădejaă20 de ore, nu ai mai 
putea s  lucrezi alte dou  sau trei ore pân  m  întorc (sper) de la intero-
gatţriu?” 

„BiŢeîŢ eles c  da, dţctţre”, mi-a r spuns cu supunere infirmierul. 
„Vţiăr mâŢeăşiăîiăvţiăsupravegheaăpeătţ iăceiăgravăbţlŢavi.” 

„Teă rţgă s  faciă aşa, pentru c , pân  la urm , tu vezi ceea ce este 
pân  şi îŢă celeă maiă cţmplicateă cazuriă şiă Ţuă pţtă decâtă s - i mul umesc 
c lduros pentru ajutorul t u.ăŞi, cât m  priveşteăpeămiŢe, voi încerca s -i 
explicăşefuluiăGPU c  aăfţstăŢedreptăcuătiŢe.” 

„O, nu v  deranja iăpeŢtruămiŢe”, a strigat infirmierul foarte viva-
ce, „şiă Ţu-mi lua i ap rarea. Am fost nevoit s  suf r chinuri mult mai 
grele f r  niciun fel de vin  şiăŢuăamăf cut decât s -I mul umesc Dom-
nului pentru ele. Aminti i-v  ceea ce a spus Sfântul Ioan Gur  de Aur: 
«Slav  lui Dumnezeu pentru toate!»” 

„EştiăcreştiŢădeci?”ă– l-am întrebat eu, uimit. 
„Da, suŢtăevreuăţrtţdţx” – a r spuns el, zâmbind vesel. 
ÎŢă liŢişteă i-amă strâŢsă mâŢaă şiă amă spus:ă „Eiă biŢe, la revedere. Î i 

mul umesc. Mâine vom vorbi. Roag -teăpeŢtruămiŢe.” 
„Fi iăliŢiştit”, mi-a spus infirmierul pe un ton confiden ial.ă„Ruga-

i-v  neîntrerupt îngerului p zitor cât ve i sta la interogatoriu. Domnul 
s  v  aib  în paz , dţctţre.” 

Amăieşit.ăPeădrumăm-am rugat Domnului, Maicii Sale Preacurate, 
Sfântului Nicolae, f c torul de minuni, şi, în special, îngerului meu p zi-
tor, împlinind bunul sfat al lui Alexandru. 

IŢtrâŢdă îŢă birţulă şefuluiă diviziei GPU, pentru ultima dat  m-am 
rugat în gând îngerului p zitţr:ă„Ap r -m ! Lumineaz -m !” 
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Şefulăm-aăprimităîŢăliŢişte, sever. Cu un deget a indicat un scaun. 
M-amăaşezat. 

„SpuŢe-mi când ai f cut vizite pacien ilţrăieriăşiădeăceăajutţrulăt u, 
acest infirmier evreu, merge la munc  dţarălaăvremeaăprâŢzului?” 

În minte, f r  cuvinte, l-am chemat în ajutor pe îngerul p zitor. 
Încercând s  fiu calm, cu o voce joas  şiăcalm , f r  s  m  gr besc, i-am 
povestit totul în detaliu. I-am povestit c , priŢădirectivaăşefului diviziei 
sanitare, trebuia s  vin s  iau în grij  bar cile la 8 a.m. Aflând c  infir-
mierul, dup  ce a deschis un nou salon, primind 300 de pacien i şiăpre-
g tind tot ceea ce era nevoie pentru venirea mea, lucrase f r  întrerupe-
reăţăziăşiăţăŢţapte, l-am trimis la odihn  pentru câteva ore, în timp ce eu 
însumi m-am ocupat de vizitarea pacien ilor. Vizitele mele au durat de la 
8 diminea a pân  la 3 Ţţaptea.ăŞi, de fapt, ultimul grup de pacien i, la 
mansard , l-am examinat doar între orele 2 şiă 3 noaptea. Infirmierul, 
dup  tura lui de 24 de ore f r  pauz , dup  ce a dormit trei sau patru 
ore, a venit din nou la munc  ieri, la ora 12 p.m., şiălucreaz  din nou f r  
întrerupere de 24 de ore, pân  în momentul de fa . 

„AtuŢci, pentru ce se plâng porcii ia?” – m-aă îŢtreruptă şeful.ă
„Spune-le lora buni de aruncat c  îi voi b gaăîŢăceluleăiŢdividuale!” 

„NuăesteăviŢaălţr”, am r spuŢsăeu.ă„PâŢ  la urm , ei n-auăştiutăcţŢ-
di iile de lucru. Ei v-au spus adev rul, c  infirmierul a venit la ei în man-
sard  laă12ăp.ăm.ăşiăc  medicul i-a vizitat abia la ora 2 diminea a.” 

„BiŢe”, a spus el, sc rpinându-seăîŢăcapăşiăc scând, „biŢe, mergi”. 
Întorcându-m  de la interogatoriu, am plecat imediat la bar ci-

le-salon. Acolo l-am g sităpeăşefulădivizieiăsaŢitare, un medic care, dup  
ceă şi-a isp şită cţŢdamŢareaă saă (peŢtruă uŢă avţrtă careă s-a soldat cu 
moarte), a r mas s  lucrezeăcaă„aŢgajatăliber”. 

Şefulădivizieiă saŢitareă striga la infirmier pentru ceva ce nu era în 
regul .ă „Ceă scaŢdalţsă s  apari atât de târziu la munc ”, a strigat el la 
mine. Eu i-amăexplicatăşiăaăplecat. 

„Deăce esteăatâtădeăfuriţsăpeătiŢe?”ă– l-am întrebat pe Alexandru. 
„PeŢtruăc  este un miros greu aici. Eu i-am explicat c  90% dintre 

pacien i au r ŢiăpuruleŢte.ăApţiăelăaăstrigată«LiŢişte!»ăşiăapţiăa i intrat 
dumneavoastr .” 

„Mergiălaăculcare”, i-amăspus.ă„S  viiălaăşaseăseara”. 
De mult voiam s  îlă cuŢţscămaiă biŢeă peăAlexaŢdruă şiă s  avem o 

discu ie de la inim  la inim ; dar, pentru c  eram atât de ocupa iă şiă
epuiza i, de mult  vremeăŢuăreuşeamăs  facem aceasta. 

Cu toate acestea, odat , la praznicul NaşteriiăPreasfiŢteiăMaiciăaăluiă
Dumnezeu, sub pretextul inspect rii unui punct de lucru dep rtat, am 
reuşit s  îi determin s  ne trimit  pe amândoi împreun . Diminea a de-
vreme am venit cu el chiar de la M n stirea Solovki, pe strada Sfântul 
Savatie, şi, dup  ce am mers câ iva kilometri, amăieşitădeăpeăstrad  şiăamă



57 
 

intrat într-o p dure de pin. Era o zi de toamn  minunat , senin  şiăcal-
d , aşaă cumă seăvede rareori în Solovki. Sub razele soarelui, mestecenii 
str luceau într-uŢăauriuăcaăŢişteăpeteămariăîŢăp durea de pin. Acest pei-
saj levitanian4 d dea o triste eăliŢiştit  de bucurie duhovniceasc  s rb -
torii Maicii Domnului. Mergând spre adâncul p durii, m-amăaşezată cuă
AlexaŢdruăpeăŢişteăbuturugiăşiăi-am cerut s -mi vorbeasc  despre el.  

El mi-a spus urm toarele: era fiu al unui negustor de la Pia a Sfân-
tul Alexandru din Petersburg. Şi-a pierdut p rin ii de timpuriuăşiăaăîŢce-
put s  mearg  pe drumul s u în via . Fiind student în anul II la Medici-
n , elăaăcuŢţscutăşiăaădeveŢităprieteŢăcuăuŢăaŢumităgeţlţg, un evreu care 
era tolstoit, care l-aăatrasăcuăpţveştileăluiădespreăLevăTţlstţiăşiăcuăîŢv -
turile tolstoi ilor. O impresie puternic  au avut asupra lui Alexandru nu 
lucr rile teologice ale lui Tolstoi, ciăpţveştileăşiăistţriileăsale:ă„Dumnezeu 
esteă acţlţăuŢdeă esteă iubire”, „Ceăţmă tr ieşteă îŢă cţŢfţrmitate”ă şiă altele.ă
Într-un an, fiind de acum student în anul III, el a întâlnit un medic b -
trân care îl cunoscuse personal pe Lev Tolstoi. Acest medic, uŢăcreştiŢă
ortodox convins, i-a explicat lui Alexandru esen aăsecteiăluiăTţlstţiăşiăi-a 
descţperită „cţmţaraă iŢestimabil  aă Bisericiiă Ortţdţxe”.ă Dup  trecerea 
unui alt an, AlexaŢdruăaăfţstăbţtezatăşiăaădeveŢităcreştiŢăţrtţdţx. 

„Dup  bţtezulămeu”, a povestit Alexandru, „Ţuăputeamăs -i privesc 
cu indiferen  peăevreiiăcrediŢciţşi.ăEvreiiăatei, aşaăcumăsuŢtămajoritatea 
acum, nu m  interesau prea mult. Dar acei evrei care credeau în Dumne-
zeu începeau s  mi se par  purăşiăsimpluăŢişteăţameŢiălipsi i de soart , 
afla i în eroare, fa  de care eram obligat moral s  îi aduc la Hristos. Îi 
îŢtrebamădeăceăeiăŢuăerauăcreştiŢi.ăDeăceăŢuăÎlăiubeauăpeăHristţs?” 

Disputeleă şiă predicileă Ţţuluiă cţŢvertită auă deveŢită cuŢţscute, iar 
Alexandru a fost arestat. 

„LaăuŢulădiŢălag releădeăcţŢceŢtrare”, a continuat Alexandru, „uŢ-
deălucramălaăţbişŢuiteleămuŢciăfţarteăgrele, la supraveghere era o bestie 
groaznic  peăpţstădeăşef.ăDiminea aăşiă seara, îŢaiŢteăşiădup  munc , el 
alinia to i de inu iiăşiăleăpţruŢceaăs  cânte «rug ciunile de diminea  şiă
de sear »: diminea a, «interna ionala», iar seara, un fel de cântec sovie-
tic în care erau cuvintele «to i ca unul vom muri pentru puterea sovieti-
cilor». Toat  lumea cânta, dar eu nu puteam; eu t ceam. Trecând printre 
rânduri, şefulăaăţbservatăc  eu t ceamăşiăaăîŢceputăs  m  loveasc  în fa . 
Apoi am cântat tare, îŢămţdăŢeaşteptatăchiarăşiăpeŢtruămiŢe, uitându-m  
la cer: «Tat l nostru careăeştiăîŢăceruri».ăAceast  bestieădeăşefăaădeveŢită
posedat de r utateăşi, aruncându-m  la p mânt, m-a lovit pân  la incon-
ştien  cu c lcâiele. Dup  ce am fost eliberat din lag rul de concentrare, 
amăprimităuŢă«exilăvţluŢtar»ălaăţraşulăViatka.” 

„EiăbiŢe, şiăcumăte-aiăstabilităîŢăViatka?”, l-am întrebat eu. 

                                                 
4 Isaac Ilici Levitan (1860-1900) – pictor clasic peisagist rus-lituanian. 
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„CâŢdăamăveŢită îŢăViatka, uŢăţraşă tţtalăŢecuŢţscutăpeŢtruămiŢe, 
mai întâi de toate am întrebat unde este biserica. (Pe atunci, înc  nu fu-
seser  închise toate bisericile.) Când am venit la biseric , am întrebat 
dac  se afla acolo o icoan  a Sfântului Trifon de Viatka şiăcare este ziua 
lui de pomenire. Ei mi-au ar tat o icoan  şiămi-au spus c  sfântul era 
pomenit a doua zi, 8 octombrie. Inima mi-a tres ltat de bucurie pentru 
c  Sfântul Trifon m  aduseseă îŢăţraşulă luiă chiarădeă ziuaă lui.ăC zând în 
genunchi înaintea icoanei sfântului, i-am spus c  nu aveam niciun prie-
ten în Viatka în afar  deăelăşiăc  nu aveam pe altcineva de la care s  cer 
ajutor. I-am cerut s -mi aranjeze via aăşiămuŢcaă îŢăViatka. Dup  rug -
ciune, iŢimaămeaăeraăliŢiştit , în paceăşiăpliŢ  de o bucurie calm  – un 
semn evident al faptului c  rug ciunea mea fusese ascultat .ăIeşiŢdăafar  
din biseric , dup  privegherea de toat  noaptea, am luat-o încet pe stra-
da principal , inând în bra e boccelu aăcuălucrurileămele.ă„EiăbiŢe, dra-
gul meu, tţcmaiăaiăieşitădiŢăspital?”ă– am auzit dintr-odat  o voce pl cu-
t  de femeie. În fa a mea se oprise o doamn  în vârst  şiădurdulie, cu o 
eşarf  alb , curat  pe cap, îmbr cat  modest, curată şiă îngrijit, privin-
du-m  cuăţchiăseŢiŢiăşiăblâŢzi.ă„Nu, m tuş ”, i-am r spuns eu, „Ţuăamă
venit de la spital; am venit de la închisoare. Am fost eliberat din lag rul 
deăcţŢceŢtrareăşiăamăfţstătrimisălaăViatka.” 

„O, pentru ce crime ai suferit pedepse: pentru tâlh rie, pentru furt, 
peŢtruăucidere?”ă„Nu, pentru credin a în Dumnezeu şiăpeŢtruăc , evreu 
fiind, amădeveŢităcreştiŢ”, i-am r spuns eu. S-a iscat o discu ie. Ea m-a 
invitat s  intru în casa ei.ăÎŢăcameraăeiătţtulăeraăcuratăşiăţrdţŢat, şiăcţl ul 
de deasupra patului era plin cu icoane, în fa  c rora ardeau trei candele 
deă culţriă diferite.ă „MâiŢeă esteă pţmeŢireaă SfâŢtuluiă TrifţŢă deă Viatka, 
ap r tţrulă şiăprţtectţrulăţraşului”, aăspusă femeiaăşiămi-a ar tat o mic  
icoan  a sfântului. Eu am c zut în genunchi îŢaiŢteaăicţaŢeiăşiăamăplâŢsă
de bucurie recunosc tţareă şi, astfel, am aranjat s  locuiesc cu aceast  
v duv  evlavioas ; dou  zile mai târziu am g sită deă lucruă caă şţferă deă
camion. Astfel, am tr it în pace, slav  lui Dumnezeu, timp de jum tate 
de an, dar în prim var  amă fţstăarestatădiŢăŢţuăşiădeădataă aceastaăamă
primit zece ani, şiăamăveŢităîŢăaceast  sfânt  insul  Solovki. Acum sunt 
Sfin iiăZţsimaăşiăSavatieăceiăcareăm  ajut  cu rug ciuŢileălţr.” 

În t cere am mers mai departe cu Alexandru în adâncurile p durii. 
Şi, dintr-odat , cuătţtulăpeăŢeaşteptate, am dat peste un paraclis de pia-
tr  vecheăşiăpeăjum tate p r ginit , cuăferestreleăşiăuşaăblţcateăcuăscâŢ-
duri. ScândurileăerauăvechiăşiăfţarteăuşţrădeăîŢl turat cu pu in efort. Am 
intrat în paraclis şiăamăv zut pe perete o icoan  mare a Maicii Domnului 
din Smolensk. Pictura de pe icoan  era cojit , şiădţarăchipulăMaicii Dom-
nului se p strase clar – de fapt, doar iubi ii ei ochi. 

Alexandru dintr-odat  a c zut în genunchi în fa a acestei icoane, 
ridicându-şi în sus amândou  mâiŢileăşiăcuăvţceătareăaăcâŢtată„CuviŢe-se  
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cu adev rat”.ăElăaăcâŢtatărug ciunea pân  laăsfârşit.ăCevaăm  inea de gât 
şiăŢuăamăpututăs  cânt cu vocea mea; darăîŢtregulămeuăsufletăaăcâŢtatăşiă
s-a bucurat, uitându-m  la cele dou  perechi de ochi: minuna ii ochi ai 
MaiciiăDţmŢuluiăşiăţchiiătriştiăaiăluiăAlexandru. 

La o lun  dup  aceast  plimbare, AlexaŢdruăaăfţstăarestatăşiătrimis 
Ţuă seă ştieă uŢde.ă Arestulă uŢuiă de iŢută sfârşeaă deă ţbiceiă cuă plutţŢulă deă
execu ie.  

Aproape patruzeci de ani auătrecutădeăatuŢciăşiă îŢ fa a mea apare 
adesea cu o claritate de neuitat minunata imagine a rug ciunii acestui 
evreu ortodox m rturisitţrăîŢaiŢteaăţchilţrăicţaŢeiăMaiciiăDţmŢului.ăŞiă
aud vocea lui vesel  r sunând cu credin  deă ŢeîŢviŢsă şiă cuă ţă dţriŢ  
arz tţareă şiă prţfuŢd  de a o sl vi pe ea, careă esteă „maiă ciŢstit  decât 
heruvimii...” 

* * * 

(Profesorul S.V. Grotov, careăseăaflaăatuŢciăîŢăSţlţvkiăşiăîlăcuŢţşteaă
bine pe Alexandru Jacobson ca un confrate oponent al serghianismului, 
d  m rturie despre faptul c  aăfţstăîmpuşcatăîŢă1930.) 
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4. Călugăriţele de la Şamordino  
în închisoarea Solovki  

ŞIăMINUNEAăCURAJULUI LOR 
Pomenite la 12 noiembrie 

 
PeăcelăcareăseăŢevţieşte, DumŢezeuăîlăumbreşteăcuămilaă

Sa; darăcelăcareăiubeşteădţbâŢdeşteămâŢgâiere. 
Stare ul Ambrozie de la Optina 

 
În vara lui 1929 au venit în Solovki aproximativ treizeci de c lug -

ri e. Probabil, majoritatea erau de la M n stireaăŞamordino, care se afla 
lâng  renumita sih strie de la Optina. 

C lug ri ele nu au fost duse la sec iile speciale pentru femei, ci au 
fost inute separat. Când au început s  fieă iŢterţgateă şiă verificateădup  
list , ele au refuzat s  deaă aşa-numitele date de baz  despre ele, adic  
r spunsul la întreb rile cu privire la numele lor, aŢulă şiă lţculă Ţaşterii, 
educa iaăşiăaşaămai departe. 

Dup  ipete, amenin riăşiăb t i, ele au fost puse în celule izolate şiă
au fost chinuite cu foamea, seteaă şiă cuăprivareaădeă sţmŢ, adic  li s-au 
aplicatătţateămetţdeleăcţercitiveăţbişŢuite.ăDarăc lug ri ele au r mas de 
ŢecliŢtităşiăchiar au fost destul de curajoase – un fapt foarte rar în lag -
rul de concentrare – ca s  refuze orice fel de munc  for at . 

Dup  câteva zile, eu şi profesorul doctor Zizilenko (care fusese tri-
mis la Solovki deoarece, îŢătimpăceăeraămedicăşefădeăsec ie la închisoarea 
Taganka din Moscova, acceptase în secret tunderea monahal  şiădeveni-
se episcop cu numele de Maxim) am fost chema iălaăşefulădivizieiăsaŢita-
re. Ni s-a ordonat confiden ial s  le facem c lug ri elor o examinare me-
dical , cu scopul de a confirma c  nu sunt apte pentru munc , pentru a 
avea astfel o baz  oficial  pentru a le elibera de munca fizic  for at . 

Era pentru prima oar  în istoria insulei Solovki când administra ia 
se g sea într-o situa ie atât de complicat . De obicei, în astfel de cazuri 
ei ac iţŢauăfţarteăaspruăşiăbarbar.ăDup  o b taie serioas  a celor care re-
fuzau s  lucreze, erauătrimişiăpeăiŢsulaăpeŢtruăpedepsireăAŢzersk, de un-
de nimeni nu s-a întors niciodat  viu. 

De ce aceste c lug ri e rebele nu erau trimise la Anzersk nu pu-
team în elege. I-am pus aceast  îŢtrebareăşefului diviziei sanitare a în-
tregului lag r de concentrare. El ne-a explicat c  protestul t cutăşiăcţŢ-
trolat al c lug ri elor nu se asem na întru nimic cu protestele cu care 
eraă ţbişŢuit  administra ia s  aib  de-a face. Celelalte proteste erau 
adesea înso ite de scandal, ipeteăşiăhuligaŢism.ăDarăaiciăeraăliŢişte, sim- 
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plitate, umilin  şiăţăsupuŢereăextraţrdiŢar .ă„EleăsuŢtămuceŢi e fanati-
ce, care caut  suferin e”, aăexplicatăşefulădivizieiăsaŢitare.ă„EleăsuŢt un fel 
de cazuri psihice, masochiste, dar nou  ne pare nespus de r u pentru 
ele. Eu nu pot s  suport s  v d umilin aăşiăsupunerea cu care îndur  pre-
siuŢea.ăŞiăŢuădţarăeu.ăNiciăVladimirăYegorovici, şefulă lag rului de con-
centrare, nu a putut s  suporte asta. El chiar s-aăcertatăcuăşefulădivizieiă
GPU şiăvreaăţarecumăs  uşurezeăşiăs  rezolve aceast  chestiune. Dac  le 
g si i inapte pentru munc  fizic , vor fi l sateăîŢăpace.” 

Când am ajuns la bar cile unde erau inute c lug ri ele, am v zut 
Ţişteăfemei extraordinar de sobre, paşŢiceăşiăcuăst pânire de sine, îŢăveş-
miŢteămţŢahaleăvechiăşiăpeticite, dar curate. 

Erauă vreţă treizeci.ă Liă seă puteaă daă vârstaă uŢuiă „eterŢă treizeci”ă deă
ani, deşi, f r  îndoial , unele erau mai în vârst  şiăuŢeleămaiătiŢere.ăPeă
toate fe eleăseăaflaăcevaădiŢăexpresiaăMaiciiăDţmŢuluiă„Bucuriaătuturor 
celor nec ji i”, şiăaceast  sup rare era atât de evident  şiădeămţdest , în-
cât cu totul involuntar mi-am amintit de anumite versuri din Tiucev. 
Apari ia lor supus  era de o asemenea frumuse e duhţvŢiceasc , încât 
nu putea decât s  evţceăuŢăseŢtimeŢtădeăregretăprţfuŢdăşiădeărespect. 

„Caăs  nu le sup r, mai bine s  ies, dţctţre”, aăspusăşefulăsec iei ca-
re m-aăîŢtâmpiŢatăşiăcareătrebuiaăs  fie prezent ca reprezentant al comi-
tetului medical. Am r mas singur cu ele. 

„BuŢ  ziua, maicilţr”, m-am plecat în fa aălţr.ăÎŢăliŢişte, mi-au r s-
puns cu o plec ciune adânc . 

„SuŢtămedic.ăAmăfţstătrimisăs  v  examiŢez.” 
„SuŢtemăbiŢe.ăNuăesteăŢevţieăs  ne examina i”, m-au întrerupt câ-

teva voci. 
„Euă suŢtă uŢă crediŢciţsă creştiŢă ţrtţdţxă şiă suŢtă îŢă acestă lag r de 

concentrare ca de inut din pricina pozi iei mele bisericeşti.” 
„Slav  luiăDumŢezeu”, câteva voci mi-au r spuns din nou. 
„Tulburareaă vţastr  este de în elesă peŢtruă miŢe”, am continuat, 

„darăŢuăv  voi examina. Îmi ve i spune doar lucrurile de care v  plânge i, 
iar eu v  voi trece la categoria celor incapabili de munc .” 

„DarăŢţiăŢuăŢeăplâŢgemădeăŢimic.ăSuŢtemădestulădeăs n tţase.” 
„Dar, f r  o defini ie a inabilit ii pe care o ave i pentru lucru, v  

vor trimite la o munc  extraordinar de dificil .” 
„Esteăacelaşiă lucru: nu vom munci nici dac  este o munc  dificil , 

nici dac  este una uşţar .” 
„Deăce?”ă– am întrebat uimit. 
„PeŢtruăc  nu vrem s  muŢcimăpeŢtruăregimulăluiăAŢtihrist.” 
„CeăspuŢe i?”, am întrebat sup rat.ă„PâŢ  la urm , la Solovki sunt 

mul iăepiscţpiăşiăpreţ iăcareăauăfţstătrimişiăaiciăpeŢtruăm rturisirea lor. 
To i muncesc, fiecare dup  cum este în stare. Episcopul de Viatka, de 
exemplu, lucreaz  pe post de contabil la fabrica de funii, iar în departa-
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mentul de lemn rie muncesc mul i preo i. Ei es plase. Vinerea muncesc 
24 de ore, ziă şiă Ţţapte, astfel încât s  îndeplineasc  repede cota supli-
mentar  şiă astfelă s -şiă elibereze o parte din timp pentru rug ciune în 
seara de sâmb t  şiădimiŢea a de duminic .” 

„DarăŢţiăŢuăvţmămuŢciăsubăcţŢstrâŢgereaăţrdiŢelţrăpeŢtruăregi-
mulăluiăAŢtihrist.” 

„EiăbiŢe, f r  examiŢareăvţiădaăuŢăţarecareădiagŢţsticăpeŢtruăvţiăşiă
voi concluziona c  nu sunte i capabile de munc  fizic  grea.” 

„Nu, nu este nevoie s  face i astfel. Ierta i-ne, dar vom fi obligate 
s  spunem c  acest lucru nu este adev rat. Suntem bine. Putem munci, 
dar nu vrem s  muncim pentru acest regim al lui Antihristă şiă Ţuă vţmă
munci nici chiar de-ar fi s  ŢeăţmţareăpeŢtruăasta.” 

„Nuăv  vor ucide, dar v  vor tortura pân  laămţarte”, am spus în 
şţapt , riscând s  fiuăauzităşiădeăal ii; am spus-o cu durerea inimii. 

„DumŢezeuăŢeăvaăajutaăs  îndur mătţrturile”, a spus una dintre c -
lug ri e, de asemenea încet. Mi-au venit lacrimi în ochi. M-am plecat 
îŢaiŢteaălţrăîŢăliŢişte.ăAşăfiăvrutăs  m  aplec pân  la p mâŢtăşiăs  le s rut 
picioarele.  

Într-o s pt mân , comandantul diviziei sanitare a intrat în biroul 
medicilţrăşi, printre alte lucruri, ne-aăiŢfţrmat:ă„Ne-am s turat de c lu-
g ri ele astea, dar acum au fost de acord s  munceasc .ăEleăcţsăşiărepar  
îmbr c mintea de la salonul principal. Doar c  au pus condi ia ca s  fie 
toate împreun  şiăs  li se permit  s  cânte un fel de cântece în timp ce 
muŢcesc.ăŞefulă lag rului de concentrare a permis acest lucru. Acolo se 
g sesc acum, câŢtâŢdăşiămuŢciŢd.” 

C lug ri eleăerauăîŢăaşaăm sur  izolate, îŢcâtăchiarăşiăŢţi, medicii 
diviziei sanitare, careăŢeăbucuramădeăţăţarecareă libertateădeămişcareăşiă
care aveam multe leg turiăşiămul i prieteni, pentru mult  vreme nu am 
pututăprimiăŢiciuŢăfelădeăveştiădespreăele.ăŞiădţarăţăluŢ  mai târziu am 
aflat cum avusese loc ultimul act al tragediei lor. 

Într-unul din convoaiele care veniser  laăSţlţvkiăaăfţstăadusăşiăuŢă
preot, care s-a dovedit a fi p rintele duhovnic al câtorva dintre c lug -
ri e.ăŞi, chiar dac  leg turile dintre ei p reau, în condi iile lag rului de 
concentrare, cu totul imposibile, c lug ri eleăauăreuşităîŢtr-un anumit fel 
s  cear  îndrum ri din partea pov uitorului lor. 

Esen a întreb rilor lor consta în urm tţarele:ă„NţiăamăveŢităîŢăla-
g rul de concentrare pentru suferin , dar aici suntem bine. Suntem îm-
preun ; cânt m rug ciuni; munca ne este pl cut ; am ac ionat corect c  
am fost de acord s  muncim sub condi iile regimului lui Antihrist? Nu ar 
trebui s  renun măşiălaăaceast  munc ?” 

P rintele duhovnic a r spuns cu o interdic ie a muncii destul de 
neclar . 
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Şiăapţiăc lug ri ele au renun at la orice fel de munc . Administra-
iaăaăaflatăciŢeăeraăviŢţvatăpeŢtruăasta.ăPreţtulăaăfţstăîmpuşcat. Dar, când 

c lug ri ele au fost informate despre aceasta, auăspus:ă„Nimeni nu este 
în stare s  ne dezlege de aceast  interdic ie”. 

C lug ri ele au fost desp r iteăcurâŢdăşi, una câte una, au fost duse 
în diferite locuri. 

În ciuda încerc rilor noastre, nu amăreuşităs  mai afl măalteăştiriă
despre ele. Au disp rut f r  urm . 

Câ iva ani mai târziu, din gura unui de inut american care muncea 
ca un sclav într-un lag r de concentrare, vine urm toarea informa ie su-
plimentar , care arunc  lumin  peste finalitatea duhţvŢiceasc  a fermi-
t ii ascetice a unora dintre aceste c lug ri e. 

 

MINUNEAăC LUG RI ELOR 

Când conversa ia a trecut la religie, aşaăcumăs-a întâmplat curând, 
am auzit despre o întâmplare extraordinar , o minune, care avusese loc 
de curând la Vorkuta. Dumnezeu era într-adev răacţlţăcuăŢţi!ăŞiăeŢtuzi-
asmul cu care omul mi-a spus aceast  poveste nu a l sat nicio îndoial  
asupra faptului c  Cortina de fier nu putea s -L in  pe Dumnezeu în 
afara unei ri sau în afara min ilţrăşiăiŢimilţrăpţporului S u. 

Era în luna noiembrie a anului 1950, chiar imediat dup  sosirea 
noastr , când trei c lug ri e au ajuns în lag rul de concentrare cu sen-
tin a pentru munc  silnic . Miile de femei de inute de la Vorkuta nu 
munceau în mine, ci f ceau alte munci grele, iar c lug ri ele au fost tri-
mise într-un pluton unde se f ceau c r mizi pentru muncile de con-
struc ie din întreaga zon  arctic  şiădiŢăRusia. 

Când c lug ri ele au fost duse pentru prima dat  la fabrica de c -
r mizi, i-auăspusăşefuluiăc  ele priveau orice munc  f cut  pentru regi-
mulăcţmuŢistăcaăşiăcâŢdăarăfiăfţstăpeŢtruădiavţlăşi, de vreme ce ele erau 
slujitţareleăluiăDumŢezeuăşiăŢuăaleăluiăSataŢ, eleăŢuăîşiăprţpuneau s  se 
pleceăţrdiŢelţrăşefuluiălţr, în ciuda oric ror amenin ri ale acestuia. 

Dezbr cateădeăveşmiŢteleăreligiţase, aveau drept armur  credin a. 
Ele erau gata s  înfrunte orice pentru a-şiă ine f g duin aăşiăchiar au în-
fruntat pedeapsa, o dovad  vie de mare curaj. Li s-au dat ra ii de pe-
deaps , constând în pâine neagr  şiăsup  rânced , zi de zi. Dar în fiecare 
diminea  când li se poruncea s  mearg  la fabrica de c r mizi, în gro-
pile cu p mânt, sau la oricare alt  munc  de rupt spatele, ele refuzau. 
Acest refuz însemna, desigur, c  trebuia s  treac  priŢă chiŢuriă şiă maiă
mari. Mânia i de înc p ânareaă lţrăşiă temâŢdu-se de efectul asupra ce-
lorlal i muncitori sclavi, comandantul a poruncit s  fie puse în c maş  
de for . Mâinile le-auăfţstălegateălaăspateăşiăapţiăfuŢiaăcuăcareăle-au fost 
legate încheieturile mâinilor a fost trecut  în jurulăglezŢelţră şiădus  în 
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sus strâns. În acest fel, picioarele le-au fost trase în spate, iar umerii au 
fţstătraşiăîŢăspateăşiăîŢăjţsăîŢtr-o pozi ie de durere groaznic . 

C lug ri ele se zvârcoleau în agonie, dar niciun ip t de protest nu 
le-a sc pat.ăŞi, când comandantul a poruncit s  se arunce ap  peste ele, 
astfel încât materialul de bumbac al c m şilţrădeăfţr  s  se strâng , se 
aşteptaăcaăeleăs  ipe din cauza acestei presiuni asupra trupurilor tortu-
rate, dar tot ceea ce s-a întâmplat a fost c  eleăauăgemutăîŢcetăşiăauăc zut 
îŢă stareă deă iŢcţŢştieŢ . Leg turile lor au fost atunci desf cuteă şiă eleă
şi-au revenit; dup  aceeaă auă fţstă legateădiŢăŢţuă şiă îŢc  o dat  binecu-
vâŢtataăuşurareăaăleşiŢuluiăaăveŢităpesteăele.ăEleăauăfţstă inute în aceast  
stare mai bine de dou  ore, dar paznicii nu au îndr znit s  mai continue 
tortura, deoarece circula ia lor fusese întrerupt  şiăfemeileăerauălaăuŢăpasă
de moarte. Regimul comunist voia sclavi, nu schelete. Ei nu transportau 
oameni pân  la Vorkuta pentru a-i omorî. Guvernul sovietic voia s  fie 
scos c rbunele din mine. Muncitorii sclavi puteau fi elimina i, bineîn e-
les, dar numai dup  ani de munc . Prin urmare, scopul comandantului 
era s  tortureze aceste c lug ri e pân  ce aveau s  fie de acord s  mun-
ceasc .  

În cele din urm , comandantul a hot rât s  încerce. Fie c lug ri-
ele aveau s  munceasc , fie va trebui s  le omoare, încercând s  le obli-

ge. El a poruncit s  fie din nou numite la munca de afar  şi, dac  ar con-
tinua s  refuze, s  fie duse pe un deal în vântul aspru al iernii arctice 
timpuriiă şiă s  fie l sate s  steaă acţlţă Ţemişcateă tţat  ziua, privind ce-
lelalte femei care munceau. Li s-a aplicat, de asemenea, şiă aceast  
tortur . Când lumina pal  a zilei arctice scurte r s rea, ele erau v zute 
îngenunchind acolo, iarăpazŢiciiămergeauălaăeleăaşteptâŢdăs  le g seasc  
înghe ate, dar ele p reauărelaxateăşiăcalde. 

V zând aceasta, comandantul a ordonat s  li se scoat  m Ţuşileăşiă
c ciulile, astfel încât s  fie expuse la deplina furie a vântului. Pe parcur-
sul celor opt ore de munc  ale zilei, ele îngenuncheau pe vârful dealului 
vântos în rug ciune. Sub ele, femeile care fr mântau p mântul pentru 
cuptoarele de c r mizi sufereau intens din cauza frigului. Multe se plân-
geau c  le înghe au picioarele, în ciuda faptului c  purtauăŢişteăcizmeăca-
re se presupunea a fi c lduroase. Seara, când al i paznici au mers pe deal 
ca s  le ia pe c lug ri eăşiăs  le aduc  înapoi la bar ci, seăaşteptau s  le 
g seasc  deger turi la urechi, laămâiŢiăşiălaăpiciţare.ăDiŢănou în ziua ur-
m toare au îngenunchiat timp de opt ore în vânt, nepurtând nici p l rii, 
nici m Ţuşi, la temperaturi cu mult sub zero grade. În noaptea aceea în-
c  nu suferiser  nicio deger tur  serioas  şiă îŢc  mai erau hot râte în 
refuzul lor de a lucra. Cu toate acestea, a treia zi au fost duse afar  şi, de 
data aceasta, eşarfeleăle-au fost luate. 

În acest timp, vestea despre ceea ce se întâmpla se r spândise în 
toate lag rele de concentrare din regiunea Vorkuta. Când, laă sfârşitulă
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celei de a treia zi, o zi cu mult mai rece decât cele pe care le tr isem în 
acea iarn , c lug ri ele cu capul gol au fost aduse în continuare f r  cea 
mai mic  urm  de deger tur , toat  lumea murmura c  într-adev r 
Dumnezeu f cuse o minune. Nu mai era alt subiect de conversa ie în 
toat  Vţrkuta.ăChiară şiăb rba ii duri din alte tabere g seau scuze ca s  
vin  la fabrica de c r mizi şi s  aruŢceăpeăfurişăţăprivireălaăceleătreiăper-
sţŢajeădeăpeădeal.ăFemeileăcareălucrauăîŢăgrţapaădeăjţsăîşiăf ceauăcruceăşiă
murmurau rug ciuni. ChiarăşiăcţmaŢdantul era foarte deranjat. Dac  nu 
era un om religios, el era cel pu in într-un anumit fel supersti iţsăşiăştiaă
destul de bine atunci când era martor al unei Puteri care nu era de pe 
acest p mânt! 

În ziua a patra, chiară şiăpazŢiciiă îŢşişiă erauă îŢfricţşa i de puterea 
nep mânteasc  pe care p reau s ăţăaib  acesteăfemeiăşiăauărefuzatăcate-
goric s  le ating  sau s  mai aib  ceva de-a face cu ele. Comandantului 
îŢsuşiăîiăeraăfric  s  mearg  şiăs  le ordone s  mearg  peădeal.ăŞiăastfel, 
ele nu au mai fost deranjate în rug ciuŢileă lţră şiă auă fţstă scţaseă deă laă
ra iile de pedeaps . Când am plecat din Vorkuta, patru ani mai târziu, 
acele c lug ri e înc  mai erau la tab ra fabricii de c r miziă şiăŢiciăuŢaă
din ele nu f cuse nicio zi de munc  productiv  pentru regimul comunist. 
Ele erau p zite cu team  şiărespect.ăPazŢiciiăaveauăiŢdica ii s  nu se atin-
g  de ele sau s  leăderaŢjeze.ăEleăîşiăpreg teauăprţpriaămâŢcareăşiăîşiăf -
ceauăchiarăşiăprţpriileăhaiŢe.ăEleăîşiămanifestau religiozitatea în felul lor 
prţpriuăşiăp reauăîŢăpaceăşiămul umite.ăDeşiăde inute, ele erau duhovni-
ceşte libere. Nimeni în Uniunea Sovietic  nu avea o astfel de libertate 
religioas  ca ele. 

Cum anume a stimulat exemplul lor credin a religioas  a mii de 
de inu iăşiăpaznici acolo la Vorkuta, nu pot spune. Mai târziu, când am a-
vutăşaŢsa, ca responsabil al vestiarului b rba ilor MVD, s  vorbesc cu u-
nii dintre cei mai înr i iăcţmuŢiştiăruşiădespreăreligie, niciunul nu a pre-
getat s  men ioneze minunea c lug ri elor. (John Noble: L-am g sit pe 
Dumnezeu în Uniunea Sovietic , Zondervan, Mich. 1971, pp. 112-117). 
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5. Maica Maria din Gatchina 

STARE A DIN CATACOMBE, MÂNGÂIETOAREA 
Pomenit  la 26 ianuarie (†1930) 

 
Suferin ele intense, precum aurul în topitoare,  

cur  sufletul, îi dau via , îl înt rescăşiăîlătempereaz . 
Sfântul Iosif al Petrogradului 

 
La aproximativ cincizeci de kilometri de Petrograd se afl  micul 

ţraşăGatchiŢa, bine cunoscut tuturor locuitorilor din Petrograd pentru 
gr dinile, parcurileăşiăpalateleălui. ÎŢăacestăţraşăaătr it înainte de Revolu-
ie o c lug ri , Maria, care era cunoscut  nu doar de locuitorii din Gat-

china, ciăşiădeămul i locuitori ai Petrogradului. Revolu ia din 1917 a g -
sit-o pe maica Maria pe patul de suferin . Dup  ce a suferit de encefa-
lit  (o inflama ie a creierului), ea s-a îmboln vit de Parkinson (bţal ăde-
geŢerativ ăaăsistemuluiăŢervţsăceŢtral, numit  astfel dup  medicul Par-
kinson care a descris aceast  stare patologic ): cţrpulăei,ăcuătţtulăŢemiş-
cat,ăp reaăîŢc tuşat, iarăfa aăaŢemic ăeraăcaăţămasc ;ăputea vorbi, dar în-
cepuse s  vorbeasc  doar cu jum tate de gur , printre din i, pronun ând 
îŢcetăşiămţŢţtţŢ.ăEaăeraătţtalmeŢteăiŢvalid  şiăaveaămereuăŢevţieădeăa-
jutţrăşiădeăţăîŢgrijireăateŢt . De obicei, aceast  boal  continu  cu schim-
b ri psihologice radicale (iritabilitate, o înc p ânare obositoare de a re-
peta întreb ri stereotipe, uŢăegţismăşiăegţceŢtrismăexagerat, manifest ri 
deăseŢilitateăşiăalteleăasemeŢea), fapt pentru care astfel de pacien i sfâr-
şescăadesea în spitalele de psihiatrie. Dar maica Maria, fiind invalid  fi-
zic în totalitate, nu doar c  nu a degenerat psihic, ci a ar tat tr s turi de 
persţŢalitateăşiădeăcaracterăcuătţtulădeţsebite, care nu sunt caracteristice 
peŢtruăaceştiăpacieŢ i. Ea a devenit extrem de supus , de umil , ascult -
toare, necerând nimic, concentrat  în sine îns şi; ea a devenit absorbit  
de rug ciunea permanent , purtându-şiă bţala dificil  f r  nici cel mai 
mic murmur. Ca o recompens  pentru aceast  umilin  şiăr bdare, Dom-
nul i-a trimis un dar: mângâierea celor întrista i. Oameni cu totul str ini 
şiăŢecuŢţscu i, care se g seau în sup r ri, întrist ri, depresie, dezn dej-
de, au început s  ţăvizitezeăşiăs  cţŢversezeăcuăea.ăŞiătţ i cei care veneau 
la ea plecau consola i, sim ind o iluminare a sup r rii lor, ţăliŢiştireăaăîŢ-
trist rii, o calmare a temerilor, o îndep rtareăaădepresieiăşiăaădezŢ dejdii. 
Vestea despre aceast  c lug ri  extraordinar  s-a r spândit treptat 
dincolo de grani eleăţraşuluiăGatchiŢa. 

Maica Maria tr ia într-o c su  de lemn, laăperiferiaăţraşului, unde 
am vizitat-o în martie, 1927.ăÎŢătimpăceăaşteptamăs  fiu primit, am exa-
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miŢatăŢumerţaseleăfţtţgrafiiădiŢăcameraădeăprimireăşiăamăţbservat do-
u : Mitropolitul Veniamin (al Petrogradului, ŢţulămuceŢic)ăşiăMitropoli-
tul Iosif (curând avea s  devin  conduc tţrulămişc riiă„iţzefite”).ăMitro-
politul Iosif scrisese pe fotografia sa o dedica ie emo ionant  maicii Ma-
ria, citând un paragraf lung din lucrarea sa În îmbr işareaăTat lui, în 
timp ce MitropolitulăVeŢiamiŢăscriseseăscurt:ă„C tre profund respectata 
p timitoare Maica Maria, care, printre mul i întrista i, m-aă cţŢsţlată şiă
pe mine, un p c tos...” 

AmăavutăşaŢsaăbiŢecuvâŢtat  de a fi prezent la manifestarea minu-
nii vindec rii sufletelor întristate. Un tân r, care devenise dezn d jduit 
dup  arestulă şiă exilulă tat lui s u preot, a plecat de la maica având un 
zâmbet de bucurie, hot rându-se s  accepte treapta de diacon. La fel, o 
tân r  femeie care suferea a devenit str lucitor de bucuroas , hot rân-
du-se s  devin  c lug ri . Un b rbat mai în vârst , care suferea profund 
din cauza mor ii fiului s u, a plecat de la maica Maria cuăfruŢteaăsusăşiă
încurajat. O femeie în vârst , care venise cu lacrimi, a plecat calm  şiă
ferm . 

Când am intrat la ea, i-am spus maicii Maria c  m  ataca adesea o 
depresie teribil , durând câteodat  mai multe s pt mâŢiă şiă c  nu pu-
team g si nicio metod  de a sc pa de ea. 

„DepresiaăesteăţăcruceăduhţvŢiceasc ”, mi-a spus ea; „eaăesteă tri-
mis  s  ajute penitentul careăŢuăştieăs  se poc iasc , adic  pe acela care, 
dup  poc in , cade din nou în p catele de mai înainte... Şi, prin urmare, 
doar dou  medicamente pot trata aceast  suferin  a sufletului, uneori 
foarte mare. Trebuie fie s  înve e s  se poc iasc  şiă s  ofere roadele 
poc in ei; sau, dac  nu, s  poarte aceast  cruce duhţvŢiceasc , depresia, 
cu umilin , supunere, r bdareă şiă cuămareămul umire fa  de Domnul, 
amintindu-şiăc  purtarea acestei cruci este socotit  de Domnul ca rod al 
poc in ei... Şi, pân  la urm , ce mare consolare este s  realizezi c  des-
curajarea ta este rodul nerecunoscut al poc in ei, o pedepsire de sine in-
cţŢştieŢt  pentru absen a roadelor care sunt cerute... De la acest gând 
ar trebui s  ajung  la c in  şi, apoi, depresiaăseătţpeşteătreptatăşiăade-
v ratele roade ale poc in ei vor ap rea...” 

AcesteăcuviŢteăaleămaiciiăMariaăauăfţstăliteralmeŢteăcaăşiăcâŢdăarăfiă
f cut o opera ieă peă sufletulămeuă şiă ară fiă îŢdep rtat o tumor  duhovni-
ceasc ... Şiăeuăamăplecatăaltăţm. 

Prin 1930, maica Maria a fost arestat . Ea a fost acuzat  de propa-
gand  contra-revolu ionar  şiă deă aă fiă participată îŢtr-o organiza ie con-
tra-revolu ionar , îŢăcţŢfţrmitateăcuăparagrafeleă10ăşiă11ăaleăarticolului 
58 (al Codului Penal sovietic). Fratele ei a fost, de asemenea, arestat. 
„OrgaŢiza ia”ăeraăcţmpus  dţarădiŢădţiăţameŢi.ăIară„prţpaganda”ăîmpo-
triva regimului comunist era darul ei de a mângâia oamenii afla i în su-
ferin e. Cei care au fost prezen i în timpul arestului descriu o imagine în-
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fricţş toare a batjţcuriiăşiăaăcrudeiăviţleŢ e asupra pacientei suferinde, 
care era paralizat  şiă iŢcapabil  deă ţriceă mişcareă fizic .ă „Crimaă reli-
gios-politic ”ăaămaiciiăMariaăs-a agravat prin refuzul ei de a-l recuŢţaşteă
pe Mitropolitul Serghie dup  faimoasa Declara ie din 1927, care a dus la 
o schism  în Bisericaărus . 

Biata suferind  a fost tras  de bra e, care au fost r sucite la spate, 
peă pţdeaă şiă peă p mânt, de la patul ei pân  la camionet , de c tre doi 
cekişti.ăLţviŢdu-i înc  şiămaiămultătrupulăsuferiŢdăşiăparalizat, cekiştiiăauă
aruncat-o în camionet  şiă auă luat-o. Fratele ei a fost luat într-un alt 
automobil, într-uŢăaşaăŢumită „cţrbăŢegru”ă (ţă limuziŢ  neagr , folosit  
în special pentru transportarea victimelor arest rilor f cute în toiul 
nop ii; este descris  de c tre Soljeni în în primul volum al Arhipelagului 
Gulag). Cinstitorii comp timitori ai maicii Maria au început s -i aduc  
în închisoare pachete modeste. Acestea au fost acceptate timp de o lun . 
Apoi, dintr-odat , nu au mai acceptat pacheteleăşiăauăspusăscurt:ă„A mu-
rităîŢăspital”.ă(AstfelădeăpacieŢ i neajutora i erau de obicei omorâ i.) Tru-
pul nu a fost dat înapoi. 

Fratele ei, un tân r slab, micăşiărafiŢat, care o îngrijise cu jertf  de 
siŢeă şiă careă primeaă vizitatţrii, dup  nou  luni de investiga ii a primit 
cinci ani de închisoare într-un lag r de concentrare siberian. 
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6. Arhiepiscopul Dimitrie al Gdovului  

ŞIăPREOTULăS U, NICOLAE PROZORON 
Pomeni i la 6 august (†1938) 

 
Şiăve iăcuŢţaşteăadev rul,  

iar adev rul v  va face liberi. 
(Ioan 8: 32) 

 
Fiu al lui Gabriel Liubimov, viitorul ierarh mucenic Dimitrie era 

originar din Petersburg. A absolvit Academia Teologic  din Petersburg 
îŢă1883ăşiăaăfţstăŢumităpsaltălaăbisericaărus  din Stuttgart. În urm torul 
aŢăpredaălaăŞcţalaăTeologic  din Rostov. În 1886 a fost hirotoŢităpreţtăşiă
a fost numit la Biserica Sfântul Mihail din Oranienbaum. Doi ani mai 
târziu, a fost transferat în Petersburg, la biserica mare de parohie a Mai-
cii Domnului, unde a slujit timp de 30 de ani. Aceast  biseric  sus inea o 
mare varietate de servicii caritabile: conducea un orfelinat, aziluri de b -
trâni, şcţliăetc.ăSeăaflaălâŢg  pia a Senniy, într-un cartier care a fost f cut 
celebru de scrierile lui Dostoievski, unde se g seau s raciiă şiă prţscrişiiă
societ ii. P rintele Dimitrie avea mare dragoste fa  de oamenii s raci 
şiă ŢeŢţrţci i din aceast  parohie, iar aceast  dragţsteă şiă lucr rile sale 
altruisteăpeŢtruăeiă auă justificatădiŢăbelşugăŢumeleă s u Liubimov – „celă
iubit”. 

Dup  Revolu ie, p rintele Dimitrie a r mas v duv, dar timpurile 
deăîŢcercareăaleăGţlgţteiăruseştiăŢuăauăf cut s  se clatine credin a sa. Ci, 
dimpotriv , el a devenit un ap r tor înfl c rat al adev rului lui Hristos, 
acum ca episcop. Execu iaă şţcaŢt  a Mitropolitului de Petersburg, Ve-
niamin, în august 1922, a fost urmat  de arestul tuturor celor patru 
episcopi vicari ai s i, iar vechea capital  a r mas timp de patru ani f r  
ierarh conduc tor. În 1926, Mitropolitul Petru de Kruti a, elăîŢsuşiădejaă
arestat, a numit ca succesor al Mitropolitului mucenic Veniamin pe arhi-
episcopul Iosif Petrovici, ridicându-l la rangul de mitropolit. Al i doi 
episcopi au fost elibera iădiŢăîŢchisţareăşiăcâtevaăhirţtţŢiiăîŢtruăepiscţpă
au urmat imediat, uŢaădiŢtreăacesteaăfiiŢdăşiăhirţtţŢiaăp rintelui Dimi-
trie. El a fost tuns monah, purtâŢdă acelaşiă Ţume, Dimitrie, dar cu un 
nou sfânt protector, şiăaăfţstăf cut vicar al eparhiei Petersburg. 

Spreă bucuriaă crediŢciţşilţr, în august 1926, noul Mitropolit Iosif 
trebuia s  ajung  îŢăeparhieăşiăs  slujeasc  împreun  cu vicarii s i slujba 
de priveghere pentru s rb toarea patronului capitalei, Sfântul Alexan-
druăNevski.ă„NuăvţiăuitaăŢiciţdat ”ă– scrie Alexei Rostov, un martor ocu-
lar al evenimentelor din aceast  perioad  şiăuŢămembruăalăBisericiiădiŢă
catacombe timp de mul i ani, care a oferit toate informa iile ce urmeaz   
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– „slujbaăprivegheriiădiŢă29ăaugustăîŢăcatedralaălavreiăSfâŢtulăAlexaŢdruă
Nevski, câŢdăşapteăepiscţpiăvicariăauăslujităcuăMitropolitul Iosif. Acatis-
tul a fost cântat de c tre to iă episcţpiiă şiădeă c tre oameni cu o singur  
inim  şiăuŢăsiŢgurăsufletăîŢaiŢteaăicţaŢeiăSfâŢtuluiăAlexaŢdru, care con-
inea o p rticic  diŢăsfiŢteleăluiămţaşte.ăNuămaiăavuseser m o astfel de 

slujb  solemn  în Petrograd din 1917. Dar, curând, mari încerc ri aveau 
s  se abat  asupra noastr , cauzate de Declara ia Mitropolitului Ser-
ghie.” 

Mitropolitul Iosif nu a recunoscut Declara iaăşiăaăfţstăurmatădeăc -
treăepiscţpulăDimitrieăşiădeăc tre un grup de episcopi, deăclerăşiădeămi-
reni. Unul din preo ii din acest grup, un viitor împreun -mucenic cu 
episcopul Dimitrie, a fost înfl c ratul p rinte Nicolae Prozorov. Dup  
istorica Declara ie de la Petrograd, Mitropolitul Iosif, atunci deja exilat, 
l-aăridicatăpeăepiscţpulăDimitrieă laăraŢgulădeăarhiepiscţpăşiăcţŢduc tor 
temporar al eparhiei Petrograd. În consecin , Mitropolitul Serghie l-a 
pus sub interdic ie pe arhiepiscopul Dimitrie prin ukazul s u din 17 ia-
nuarie 1928, ar tându-şi lipsa de mil  fa  de m rturisitorii adev ratei 
ortodoxii, afirmând c , pentru neascultare, „…BisericaăŢţastr  amenin  
cu excomunicare direct  şiăcuăaŢatema, privându-i pe cei vinova i chiar 
şiădeădreptulădeăaăapelaălaăţăjudecat  sinodal ”, spunând mai departe c  
„ŢiciţătaiŢ  nu poate fi primit  deălaăeiăşiăŢiciăalteăslujbeăprivate, c ci ori-
cine intr  în comuniune eclezial  cu cei excomunica iăşiădemişiăşiăseărţa-
g  cu ei, chiarăŢumaiăşiăacas , este, de asemenea, declarat excomunicat”. 

Arhiepiscopul Dimitrie, urmând f r  team  paşiiăMitropolitului Io-
sif, a refuzat s  accepte acest decret sau oricare altele care veneau de la 
Mitropolitul Serghie, considerând c , priŢă„adţptareaăateismului”, acela 
se pozi ionase în schism  fa  de Bisericaă rus . GPU (poli ia secret ), 
încercând s  m reasc  dezbinarea în cadrul Bisericii, la început nu a luat 
nicio atitudine fa  deă„iţzefi i”; dar, curând, prima lovitur  a venit, în 
1928, cu arestul tân ruluiăşiătaleŢtatuluiăteţlţg, p rintele profesor Teo-
dor Andreev, care, dup  ce a suferit în închisoare, a murit în aprilie 
1929. Arhiepiscopul Dimitrie, care îl numise „uŢăţmăf cut pentru orto-
doxie”, din cauza criticii drepte pe care a f cut-o lui Bulgakov, lui Ber-
diaev şiăaltor gânditori pseudo-ţrtţdţcşi, a s vârşit o slujb  de înmor-
mântare solemn . În noiembrie 1929, elă îŢsuşiăaă fţstăarestată împreuŢ  
cu p rinteleăNicţlaeăPrţzţrţvăşiăcuăal iăclericiă şiămireni, din cauz  c  a 
refuzatărecuŢţaştereaăDeclara iei. Eu însumi am fost membru al acestui 
grupăşiăamăfţstă inut în celula nr. 9, îŢă„CasaădeădeteŢ ie preliminar ”, pe 
stradaăVţiŢţvaă(ŞpalerŢaia), în Leningrad. 

La 10 aprilie 1930, patru dintre noi am fost muta i la o alt  închi-
soare, nr. 21, uŢdeăerauă20ădeăpaturiă şiă 100ădeăde inu i care le împ r-
eau, în timp ce în celula anterioar  fuseser  14ăpaturiă şiă35ă sauă45ădeă

b rba i. Aici l-am cunoscut pe tân rul preot, p rintele Nicolae Prozorov. 
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MaiăeraăşiăuŢăaltăpreţt, p rintele Ioan, precumăşiăp rintele Nicolae Zago-
rovski, un b rbat sfânt de 75 de ani, care fusese adus de la Harkov tot în 
leg tur  cu Declara ia Mitropolitului Serghie. 

În acea perioad , arhiepiscopulăDimitrieăseăaflaăşiăelăîŢăaceast  în-
chisoare, în deten ie solitar , şiăamăavutăşaŢsaăs -l v d o dat  în timp ce 
noi scoteam o cutie foarte mare, plin  cu gunoi. Un soldat ne înso ea. 
IeşiŢdăafar , în curtea închisorii, Vl dica Dimitrie se întorcea de la plim-
barea sa de zece minute, de asemenea înso it de un soldat. Era o sear  
cald  de iulie, şiăamăpututăs -l v d clar. Era un b rbat în vârst , îŢaltăşiă
solid, în ras , cu o barb  alb  şiădeas , cu obrajii pu iŢărţzăşiăcuăţchiăal-
baştri.ăElăŢuăpurtaăeŢgolpion în închisoare. Aici era un adev rat m rtu-
risitor al mult suferindei noastre Biserici din catacombe.  

Preo ii care petrecuser  cea mai lung  perioad  în aceast  celul  
ocupau col ul de lâng  bare, separa i de un perete de carton de restul 
celulei; acestaăeraăŢumită„cţl ulăsfâŢt”, şiăaiciădţrmeauăuŢulălâŢg  altul; 
diminea a f ceau slujba, iar seara slujeau vecernia sau, înainte de o s r-
b toare, privegherea de toat  noaptea. Ei st teau în rând pe taburete, şiă
li se al turau doi sau trei mireni, şiăîl ascultau pe cel care slujea, repro-
ducând cuvintele din memorie cu voce joas . Ceilal i de inu i se pref -
ceau c  nu observ  nimic. Aici mi-amăpetrecutăprimulăPaşteăîŢăîŢchisoa-
re.ăDeşiăamăfţstăavertizatădeăuŢăbuŢăprieteŢăde-al meu s  nu m  duc la 
„col ulă sfâŢt”, faptă peŢtruă careă puteamăprimiă cuă uşuriŢ  câ iva ani în 
plus la sentin a mea, tţtuşiăŢuăamăpututăs  rezistăşiăamămersăacţlţăcâŢdă
p rintele Nicolae a început s  cânte imnul pascal de început:ă „ÎŢviereaă
Ta, Hristoase, Mântuitorule, îngerii o laud  în ceruri, şiă peă Ţţiă peă p -
mâŢtăŢeăîŢvredŢiceşte, cu inim  curat , s  Te sl vim”.ăAl i preo i îl sus i-
Ţeauăşi, astfel, am avut întreaga slujb  plin  de bucurie. Întorcându-m  
la patul meu, am v zut cât de mul i de inu iă îşiămaiă f ceau cruce înc , 
curgându-le lacrimi pe obrajii neb rbieri i. To i cei din celul  urm riser  
cu grij  şiăîŢăliŢişteăslujbaăŢţastr . 

Aici în celul  amăcuŢţscută „via a”ă tţvar şuluiămeu de închisoare, 
p rintele Nicolae. El era de statur  mijlocie, cu ten închis la culoare, cu 
tr s turi destul de aspre, cu ochii negri, laăfelăşi p rul, şiăcuăţăbarb  mi-
c . El era un om simplu, nu un intelectual înv at, dar cu o credin  pro-
fund  şiă fermă îŢăm rturisire; şi, astfel, el credea c  prin acceptarea cu 
bucurieăaămuceŢicieiăîşiădeschidea pentru sine intrarea în împ r ia ce-
rurilor. Se n scuseăîŢă1896ăşiămerseseălaăsemiŢar, dar în 1915 renun ase 
şi, având doar 18 ani, a mers ca voluntar pe front. Revolu ia l-a g sit ca 
sublocotenent. Dup  ce s-a întors de pe front în Voronejul s u, a fost 
arestatăşiăacuzatăîmpreuŢ  cu al iiădeă„cţŢspira ie”ăîŢătimpul înfricoş to-
rilor ani de R zboi Civil, şiă aă fţstă cţŢdamnat la execu ie. G sindu-se 
într-o celul  comun  cu un grup de ofi eri condamna i, el le-a propus 
crediŢciţşilţră s  citeasc  Acatistul Sfântului Nicolae, f c torul de mi-
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nuni, ap r torul celor condamna i pe nedrept, cu voce tare. Din întâm-
plare, avea o copie a acatistului la el. Câ iva dintre ofi eri au fost de 
acţrdăşiăs-au dat într-ţăparteăşiăauăcâŢtatăacatistulăîŢcet. Un alt grup, evi-
dent ofi erii care erau necrediŢciţşiăsauăcareăŢuăerauăevlaviţşi, nu a luat 
parte la aceast  rug ciuŢe.ăŞiăs-a petrecut o minune extraordinar , care 
a tulburat sufletul tân rului ofi er Prozorov din temelii: diminea a, to i 
cei care citiser  acatistul au fost salva i de la execu ie, dându-li-se în 
schimb diferite termene de deten ie, în timp ce ceilal i ofi eri au fost to i 
împuşca i. Prozorov a f g duit s  devin  preţtăimediatăceăvaăieşiădiŢăîŢ-
chisţareăşi, fiind eliberat înainte de a fi trecut prea mult timp, elăşi-a îm-
plinit f g duin a. El a fost hirotonit de arhiepiscopul Ioan Pommer, care 
a fost mai târziu omorât cu bestialitate de c treă terţriştiiă bţlşeviciă îŢă
Riga, la 12 octombrie 1934. 

Cu toate acestea, GPU i-a interzis p rintelui Nicolae s  r mân  în 
Voronej, şiăelăaămersăîŢăPetrţgrad, unde a slujit în Bisericu a Sfântul Ale-
xandru Nevski, laăperiferiaăţraşului, lâng  gara Piskareva. 

Odat , uŢulădiŢă lideriiă cţmuŢiştiă aiăLeŢiŢgraduluiăaăveŢită laă elă şiă
i-a cerut s -l cunune cu o fat  care refuza s  tr iasc  împreun  cu el f r  
cununia religioas .ă „BisericaădumŢeavţastr  este în p dure, nimeni nu 
vaăafla”, a spus el, de vreme ce în calitate de comunist ar fi fost exclus 
din Partid pentru cununia religioas . P rintele Nicolae a fţstădeăacţrdăşiă
i-a spus s  se preg teasc  pentru Sfânta Împ rt şaŢieă înainte. Comu-
nistul s-aăeŢervatăşiăaăspus:ă„Vţiăsatisface capriciul unei fete, dar nu voi 
recuŢţaşteăŢiciţăcţŢfesiune religioas . Cunun -ne chiar acum! Voi pl ti 
oricât vei vrea, maiămultădecâtăcâştigiăîŢtr-un an. Cât timp sunt în via , 
nimeni nu te va aresta. Pân  la urm , sunt membru al Comitetului 
CeŢtrală ală Partidului!”ă Astfelă l-a amenin at pe p rintele Nicolae acel 
membru al Partidului, care era cunoscut în toat  Rusia. Dar cel din urm  
a refuzat şi, astfel, a r mas în nevoi cu familia sa, lipsindu-se de 
oportunitatea de a ob ine un puternic ap r tor la Kremlin. 

În diminea a de 4 august, mul i din celula noastr  au fost striga i, 
pe coridor, şiăŢiăs-a spus s  semn m cum c  citiser m sentin ele noastre: 
unii au primit cinci ani, al ii, zece. Doar p rintele Nicolae nu a fost che-
mat ca s -şiăaud  sentin a. În diminea a urm toare, în timpul perioadei 
de exerci ii, am aflat, printr-un set complicat de semne, c  arhiepiscopul 
Dimitrie, în vârst  de 75 de ani, primise zece ani în închisoarea de izo-
lare. Nu l-am mai v zut niciodat . 

În ziua urm toare, tuturor celor care fuseser  condamna i li s-a or-
donat s  mearg  la gar  şiăşi-au luat r mas bun de la noi. P rintele Ni-
colae nuăştiaădac  s  se bucure sau s  se întristeze. Dac  ar fi fost achitat, 
cel mai probabil ar fi fost eliberat. Dar, curând, totul a devenit mai clar: 
era un alt motiv pentru care fusese uitat când prietenii s i fuseser  tri-
mişiăîŢăalt  parte. 
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Întreaga zi de 5/18 august, în ajunul Schimb rii la Fa , am încer-
cat s  nu îl p r sesc pe p rintele Nicolae, care, odat  cu plecarea priete-
nilor s i, s-a sim it singur. 

Dintre sutele de de inu i, cei mai mul iăŢuăştiauădespreăceăeraăvţr-
ba, iar al ii credeau c  acesta era un indiciu c  va fi eliberat. El singur a 
slujit, din memorie, întreaga priveghere de toat  noaptea a Schimb rii la 
Fa , şiăeuăamăascultat; al i mireni, care ascultau de obicei, fuseser  tri-
mişiădeja în lag rele de concentrare – în celule venind al i de inu i. El a 
scos din buzunarul reverendei o fotografie a celor trei fiice ale sale: de 
şase, patru şiădoi ani; şi, uitându-se cu drag la ele, mi-aăspus:ă„Credăc  
Domnul nu le va p r si pe aceste orfane în lumea groaznic  aăbţlşevi-
cilţr”. 

Preg tirileăţbişŢuiteăpeŢtru noapte au început pe la 9 p.m. Cei mai 
vechi în celul  st teauă îŢtiŢşiăpeăpaturi, restul, peămeseleă şiăpeăb ncile 
formate din taburete, iar nou-veni ii, pe subămeseăşiăpe sub paturi. Patul 
meu era lâng  fereastr , iar cel al p rintelui Nicolae se afla lâng  gratiile 
care ne separau de coridor. Când to i se întinseser , ofi erul de serviciu a 
ap rut pe coridor şiăs-aăţpritălaăuşaăgratiilţr:ă„Prozorov e aici?” 

„Da, eu sunt!”ă– a s rit din patul s u p rintele Nicolae. 
„NumeăşiăpreŢume?”, a întrebat ofi erul, verificându-şiălista. 
„NicţlaeăKiriakţvici”, a r spuns p rintele, îmbr cându-se. 
„Preg teşte- iălucrurile.” 
P rintele Nicolae a în eles totul. De multe ori am observat împreu-

n  cum ofi erul de serviciu îi chema pe oameni pentru execu ie. 
P rintele Nicolae a început s  seăîmbraceărepedeăşiăs  împacheteze o 

cutie legat  cu sfoar , în care se aflau „bunurile”ăsale din închisoare. Eu 
st team la cel lalt cap tăalăceluleiăşiăŢuăputeamăajuŢgeălaăelăpriŢăcamera 
care era blocat  cu mese, b nci, paturiăşiătrupuriăcareăst teau întinse peste 
tot. Dar, din col ul luminat unde împacheta el, puteam vedea clar fa a sa 
curajoas  cu barb  neagr , care str lucea cu o bucurie nep mânteasc . 
Avea 33 de ani, ca Mântuitorul când a urcat pe Golgota. În întreaga came-
r  s-a f cutăliŢişteăşiătţat  lumea îl privea pe p rintele Nicolae. De cealalt  
parte a gratiilor, ofi erul nu-şiăluaăţchiiădeălaăel.ăP rintele Nicolae, cu un 
zâmbet vesel, s-a uitat la noi to iăşiăaămersărepedeălaăgratiileăpeăcare ofi e-
rul le-a deschis pentru el. Pe prag, el s-aăîŢtţrsăspreăŢţiăşiăaăspusăcuăvţceă
tare:ă„DţmŢulăm  cheam  la El, şiăacumăvţiăfiăcuăEl”. 

ÎŢă liŢişte, mişca i de m rimea de suflet a acestui p stor modest, 
noi to i ne-amăuitatăşiăamăv zut cum s-au închis gratiile dup  elăşiăcum, 
cu pas repede, mergea în fa a ofi erului, care îl urma. To i am început s  
vorbim despre p riŢteleăNicţlaeă îŢă şţapt , cu adânc  sim ire. Nu doar 
ceiăcrediŢciţşi, darăşiăateiiă– tro kişti, meŢşevici, bandi iăşiăsimpliăderbe-
dei sovietici – au fost însufle i iădeărespectăşiă seŢtimente profunde fa  
de credin a lui ferm .  
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În urm toarea zi de vizit , de inu ii care s-au întors de la întâlnirea cu 
rudele lor ne-au spus c  so iile preo ilor fuseser  informate despre sen-
tin ele împotriva so ilţrălţr.ăŞiăapţiăamăaflatăc  p rintele Nicolae fusese 
împuşcatăîŢăajuŢulăSchimb rii la Fa , 6 august 1930. 

Soarta episcopului Dimitrie a fost asem n toare, deşiăŢuăştimădata 
la care a primit cununa de mucenic. Dup  opt ani de deten ie solitar  în 
închisoarea de izolare de la Yaroslavl, aăfţstăîmpuşcatăîŢă1938. 

Sfin iiămuceŢiciăcareăauămurităpeŢtruăHristţsăcuăsuteleăşiăcuămiileă
în vremurile str vechi au fost cinsti i de Biseric  f r  vreo procedur  
special  deăcaŢţŢizare.ăAsemeŢeaăşi ast zi, când p timitorii f r  de nu-
m r sunt încununa i cu slava mucenicilor, nimeni nu trebuie s  ezite s -i 
recunoasc  ca sfin i sl vi i, mijlţcitţriăaiăŢţştriă îŢaiŢteaă luiăDumŢezeu.ă
Fie ca ei s  ne înt reasc  acum, când ceasul înfricoş tor al încerc rii cre-
diŢciţşieiăŢţastreăfa  de Hristos se apropie. 

Sfin ilţră muceŢiciă Dimitrieă şiă Nicţlae, împreun  cu mul imea 
nenum rat  şiăcereasc  a p timitorilor din noile catacombe, ruga i-v  lui 
Dumnezeu pentru noi! 

 
 

DELEGA IA ISTORIC  DIN PETROGRAD DIN 1927 
ÎNTÂLNIREA CU MITROPOLITUL SERGHIE 

 
Infama Declara ie a Mitropolitului Serghie, prezentat  la 16/29 iu-

lie 1927, a dat o lovitur  puternic  întregii lumi ortodoxe ruse. Din toate 
col urile p mântului rusesc au r sunat voci de protest ale cleruluiăşiămi-
renilor. O mul imeădeă„epistţle”ăauăfţstătrimiseăMitropolitului Serghie şiă
copii ale lor au fost trimise prin ar .ăAutţriiăacestţră„epistţle”ăîlăimplo-
rau pe Mitropolitul Serghie s  renun e la calea pierz toare pe care o 
alesese. 

Dup  un întreg val deă astfelă deă „epistţle”ă deă prţtest, uŢă şuvţiă
Ţesfârşită deă delega ii a început s  curg  c tre Mitropolitul Serghie în 
Moscova. 

Una dintre aceste delega ii f r  num r a fost Delega ia istoric  a 
Eparhiei Petrograd, care a venit la Moscova la 27 noiembrie 1927, fiind 
compus  din urm torii membri: preasfin itul Dimitrie Liubimov, epis-
cop de Gdov (vicar al eparhiei din Petrograd), protopop Victorin Dobro-
nravov, profesorul I.M. Andreev (euă îŢsumi)ăşiăC.A.ăAlexeev. Episcopul 
Dimitrie l-a reprezentat pe Mitropolitul Iosif al Petrograduluiăşiăaveaăcuă
el o lung  scrisoare care fusese semnat  de c treăşapteăepiscţpiăcareăerauă
în Petrograd (printre ei, pe lâng  MitropolitulăIţsifăşiăepiscţpulăDimitrie, 
maiă erauă şiă episcţpulăGavriil, episcţpulă ŞtefaŢă şiă episcţpul Serghie de 
Narva). Protopopul Dobronravov reprezenta un grup numeros din clerul 
Petrogradului, avâŢdăşiăţ scrisoare de la ei, semnat  de c tre protopopul 
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profesor F.K. Andreev.ăEuăreprezeŢtamăcercurileăacademiceăşiăamăadusăţă
scrisoare de la un grup deăacademicieŢiăşiăprţfesţriădeă laăAcademiaădeă
ŞtiiŢ e, deălaăUŢiversitateăşiădeălaăalteăiŢstitu ii de înv mânt superior; 
scrisoarea fusese compus  de c tre profesorul S.S. Avramovici - Bara-
novski (fost profesor al Academiei Militare de Jurispruden ) şiădeăc tre 
profesorul M.A. Novoselov (bine cunoscutul publicistăşiăeditţrăală„Biblio-
teciiădeăreligieăşiămţral ”, care a locuit apoi în secret în Petrogradăşiă îŢă
Moscova). C.A. Alexeev reprezenta masele largi ale popula iei. 

În ciuda faptului c  delega ia de la Petrograd a ajuns la Moscova 
mai târziu decât multe alte delega ii care veniser  cuăacelaşiăscţp, a fost 
primit  peste rând. Întrevederea delega iei cu Mitropolitul Serghie a du-
rat dou  ore. 

Dup  ce au intrat la Mitropolitul Serghie, to i membrii delega iei 
s-auă ridicată şiă s-au îndreptat spre el pentru a-i primi binecuvântarea, 
s-auăprezeŢtatăşiăauăjustificatăfaptulăc  veŢeauăcaăfiiăcrediŢciţşiăaiăBise-
ricii Ortodoxe. 

Când Mitropolitul Serghie a terminat de citit scrisorile care fusese-
r  aduse la el (de la episcopat, deălaăclerăşiădeălaălaici), episcopul Dimitrie 
– care avea 70 de ani – a c zutăîŢăgeŢuŢchiăîŢaiŢteaăluiăşiăaăexclamatăîŢă
lacrimi:ă„Vl dica! Ascult -ne, îŢăŢumeleăluiăHristţs!” 

Mitropolitul Serghie l-a ridicat imediat din genunchi, l-aăaşezatăîŢ-
tr-uŢăfţtţliuăşiăaăspusăcuăţăvţceăferm  şiă îŢtrucâtvaă iritat :ă„Ceăesteădeă
ascultat? Tot ceea ce a i scris voi a fost scris de al iiămaiăîŢaiŢteăşiălaătţa-
te acestea am r spuŢsădejaădeămulteăţriă îŢămţdăclarăşiăcategţric.ăCeăv  
r mâne vou  Ţeclar?!” 

„Vl dica – a început episcopul Dimitrie cu voce tremurând  şiăcuă
lacrimiăîmbelşugateă–, la vremea hirotoniei mele mi-a i spus c  trebuie 
s  fiuăcrediŢciţsăBisericiiăOrtţdţxeăşi, în caz de necesitate, ar trebui s  
fiu preg tit s -miăpuŢăşiăprţpria via  pentru Hristos. Iar acum a venit 
un astfel de timp al m rturisiriiă şiă vreauă s  suf r pentru Hristos; dar 
Înaltpreasfin iaă Vţastr , prin Declara ia dumneavoastr , în locul unui 
drum c tre Golgota ne propune i s  p şimăpeăcaleaăcţlabţr rii cu regi-
mul lupt tor împotriva lui Dumnezeu, care Îl persecut  şiăÎlăblasfemiaz  
pe Hristos; ne propune i s  ne bucur m de bucuriile acestui regim şiăs  
ne întrist m pentru mâhnirile lui... Conduc tţriiăŢţştriăseălupt  s  ani-
hilezeăreligiaăşiăBisericaăşiăseăbucur  de distrugerea bisericilor, se bucur  
de succesul propagandei lor anti-religioase. Aceast  bucurie a lor este 
sursa mâhnirii noastre. Înaltpreasfin iaăVţastr  ne propune i s  mul u-
mim guvernului sovietic pentru aten ia sa fa  de nevoile popula iei 
ortodoxe. Dar cum se exprim  aceast  aten ie? Prin uciderea a sute de 
episcopi, a mii de preo i, aămiliţaŢeădeăcrediŢciţşi.ăPrin profanarea lu-
crurilor sfinte, prin batjţcţrireaăsfiŢtelţrămţaşte, prin distrugerea unui 
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num răimeŢsădeăbisericiăşiăprin închiderea tuturor m n stirilor. Cu sigu-
ran  ar fi fost mai bine dac  nu ne-ar fi acordat o astfel de «aten ie»!” 

„GuverŢulă Ţţstru”ă – l-a întrerupt brusc Mitropolitul Serghie pe 
episcopul Dimitrie – „aăpersecutatăclerulădţarăpeŢtruăcrimeăpţlitice”. 

„AceastaăesteăţăcalţmŢie!”ă– a strigat înfierbântat episcopul Dimi-
trie. 

„Nţiădţrimăs  ob inem o reconciliere a Bisericii Ortodoxe cu regi-
mulădeăguverŢare”, a continuat cu iritare Mitropolitul Serghie, „îŢătimpă
ce voi lupta i s  eviden ia i caracterul contra-revolu ionar al Bisericii... 
Prin urmare, voi sunte i contra-revolu ionari, în timp ce noi suntem cu 
tţtulălţialiăregimuluiăsţvietic!” 

„Acest lucru nu este adev rat!”ă– a exclamat înfierbântat episcopul 
Dimitrie.ă„Aceastaăesteăţăalt  calomnie împotriva m rturisitorilor, a mu-
cenicilor, aăcelţrăcareăauăfţstăîmpuşca iăşiăaăcelţrăcareăpierăîŢălag rele de 
cţŢceŢtrareăşiăîŢăexil... Ce fapt  contra-revolu ionar  a f cut Mitropoli-
tul Veniamin, care a fost executat? În ce const  «contra-revolu ia» 
Mitropolitului Petru de Kruti a!?” 

„Şi, în opinia ta, nici soborul de la Karlovi  nu a avut un caracter 
pţlitic?”ă– l-a întrerupt din nou Mitropolitul Serghie. 

„NuăaăfţstăŢiciuŢăsţbţrălaăKarlţvi  îŢăRusia”, a r spuŢsăliŢiştităepis-
copul Dimitrie, „şiămul i mucenici în lag rele de concentrare nici nu au 
ştiutăŢimicădespreăacestăsţbţr.” „EuăpersţŢal”, a continuat episcopul Di-
mitrie, „suŢtăuŢăţmăcţmpletăapţliticăşi, dac  ar trebui s  m  acuz la GPU 
pe mine însumi, Ţuăaşăputeaăs -mi imaginez nimic de care s  fiu vinovat 
în fa a regimului sovietic. Doar m  mâhŢescăşiăm  întristez v zând per-
secu ia împotrivaăreligieiăşiăaăBisericii.ăNţu , p storilor, ne este interzis 
s  vorbim despreăaceastaăşiăp str m t cerea. Dar la întrebarea dac  este 
vreo persecu ie împotrivaăreligieiăşiăaăBisericiiăîŢăURSS, Ţuăaşăputeaăr s-
punde altfel decât afirmativ. Vl dica, atunci când v-au propus s  scrie i 
Declara ia, de ce nu a i r spuns ca Mitropolitul Petru, c  pute i p stra 
t cerea, dar nu pute i spune ceea ce nu este adev rat?” 

„ŞiăuŢdeăesteăŢeadev rul?”, a exclamat Mitropolitul Serghie. 
„ÎŢăfaptulăc  persecu ia împotriva religiei – «opiumul poporului», 

conform dogmei marxiste – nu doar c  exist  printre noi, ci a dep şită
orice limit  în cruzime, ciŢismăşiăblasfemie!” 

„Ei bine, ne lupt m cu aceasta, a remarcat Mitropolitul Serghie, dar 
ne lupt m legal, şiă Ţuă caă ceiă careă suŢtă cţŢtra-revolu ionari... Şiă atunci 
când ne vom fi demonstrat pozi ia noastr  complet fa  de regimul so-
vietic, rezultatele vor fi înc  şiămaiăvizibile. Probabil c  vom fi în stare s  
public m, ca o contrapondere la Ateul, mica noastr  revist  religioas ...” 

„A i uitat, vl dica, a remarcat protopopul Dobronravov, c  Biserica 
este Trupul lui Hristos, iar nu un consistoriu, o «mic  revist » sub cen-
zuraăregimuluiăateist!” 
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„NuăcţŢştiiŢ a noastr  politic , ci cea religioas  este cea care nu ne 
permite s  ne al tur m Declara iei dumneavoastr ”, am observat eu. 

„Euăvreauăs  p timesc pentru Hristos, iar Înaltpreasfin iaăVţastr  
ne propune i s  renun mălaăEl”, a spus C.A. Alexeev cu am r ciune. 

„Aşadar, voi vre i o schism ?!” – a întrebat amenin tor Mitropoli-
tul Serghie.ă „Nuăuita i c  p catul schismei nu este sp lat nici m car de 
sâŢgeleă muceŢiciei!ă Majţritateaă esteă deă acţrdă cuă miŢe”, a ad ugat el 
autoritar. 

„Vţcileă trebuiescăcâŢt rite, nu num rate, vl dica, am obiectat eu. 
Pân  la urm , Mitropolitul Petru, loc iitorul legitim al tronului patriar-
hal, nu este de acord cu Înaltpreasfin iaăVţastr ; nici Mitropoli ii Aga-
tanghel, ChirilăşiăIţsif; nici al i lumin tori, precum Mitropolitul Arsenie, 
arhiepiscopul Serafim de Uglich, arhiepiscopul Pahomie, episcopii Vic-
tor, Damaschin, Averchieă şiă mul i al ii; nici stare ii de la Optina, nici 
de inu ii de la Solovki...” 

„Adev rul nu este întotdeauna acolo unde este majoritatea, a re-
marcat protopopul Dobronravov; altfel Mântuitorul nu ar fi vorbit des-
pre «mica turm ».ăŞiăcţŢduc torul Bisericii nu s-a dovedit întotdeauna 
a fi de partea Adev rului. Este suficient s  ne amintim de vremea lui 
Maxim M rturisitţrul.” 

„PriŢăŢţuaămeaăpţlitic  bisericeasc , euăsalvezăBiserica”, a r spuns 
inten ionat Mitropolitul Serghie. 

„CeăspuŢe i, vl dica?”ă– au exclamat cu o singur  voce to i mem-
brii delega iei.ă„BisericaăŢuăareăŢevţieădeăsalvare, a ad ugat protopopul 
Dobronravov; por ile iadului nu o vor birui pe ea. Înaltpreasfin ia Voas-
tr  ave i nevoie de salvare prin Biseric .” 

„AmăspusăaceastaăîŢtr-uŢăseŢsădiferit”, a r spuns Mitropolitul Ser-
ghie, oarecum tulburat. 

„Şiădeăce, vl dica, a i poruncit s  fie introdus  în Liturghie o rug -
ciune pentru regim, în timp ce a i interzis rug ciunea pentru cei din în-
chisţriăşiădiŢăexil?”ă– am întrebat eu. 

„Chiarătrebuieăs  v  reamintesc de bine cunoscutul text de la Apos-
tolul Pavel privind autorit ile?”ă – a întrebat Mitropolitul Serghie cu 
ironie. „Câtădespreărug ciunea pentru «cei afla i în exil», mul i diaconi 
fac o demonstra ieădiŢăasta”. 

„Şiă câŢd, vl dica, ve i schimbaă Fericirileă deă laă Liturghie?”ă – am 
obiectat eu din nou; „pâŢ  la urm , seăpţateăfaceăşiădiŢăacesteaăţbiect de 
demonstra ie”. 

„EuăŢuăalterezăLiturghia”, a spus Mitropolitul Serghie, ironic. 
„ŞiăciŢeăareăŢevţieădeărug ciunea pentru regim? Cu siguran  regi-

mulăsţvieticăateistăŢuăareăŢevţieădeăea.ăŞiăcrediŢciţşiiăarăputeaăs  se roa-
ge doar în sensul unei cereri «pentru îmblânzirea inimilor împietrite ale 



83 
 

conduc torilor» sau «pentru luminarea celor care se afl  în eroare». Dar 
s  te rogi pentru un regim anti-creştiŢăesteăimpţsibil.” 

„Chiarăaşa!ăCeăfelădeăAŢtihristăg si iăaici?”, a r spuns Mitropolitul 
Serghie, cu un gest dispre uitor al mâinii. 

„Dară duhulă esteă exactă celă ală luiă AŢtihrist”, amă iŢsistată eu.ă „Şiă ceă
anumeăaădatăŢaştereăacesteiărug ciuni? V-au for at s  introduce i aceast  
cerere?” 

„EiăbiŢe, eu însumi am g sit c  este necesar .” 
„Nu, vl dica, r spunde i ca înaintea lui Dumnezeu, din adâncul 

conştiiŢ ei voastre pastorale: v-au for at s  face i aceasta, precumă şiă
celelalte din «noua politic  bisericeasc », sauăŢu?” 

Aceast  întrebare a trebuit s  fie repetat  cu înc p âŢareă şiă per-
sisten  de numeroase ori, înainte ca Mitropolitul Serghie s  r spund  în 
cele din urm :ă„EiăbiŢe, ei fac astfel de presiuŢiăasupraăuŢţraăşiăîiăfţr eaz , 
dar şiăeuăgâŢdescăîŢăacestăfel”, a conchis gr bităşiăîŢfricoşat. 

„Şiădeăce, vl dica, a i poruncit ca imediat dup  numele Mitropoli-
tului Petru s  fie pomenit numele Înaltpreasfin iei Voastre? Am auzit c  
şiăacestălucruăaăfţstăpţruŢcitădeăsus, cu inten ia de a omite curând nume-
le MitropolitulăPetru”.ăMitropolitul Serghie nu a r spuns la aceasta. (În 
1936, pomenirea Mitropolitul Petru, care a murit în 1937 sau 1938, a fost 
interzis .) 

„Şiă ciŢeă v-aă aprţbată «siŢţdulă patriarhală tempţrar»?ă Şiă ciŢeă s-a 
ocupatăcuăŢumireaăşiătraŢsferareaăepiscţpilţr?ăDeăceăaăfţstămutatăîmpo-
triva dorin ei sale Mitropolitul Iosif (al Petrogradului) de la turma sa? 
Vl dica, nţiăştimăc  toate acestea sunt f cute de «procurorul superior» 
neoficial al sinodului vostru, agentul secret de poli ie, comunistul 
Tuchkov, împotriva voin eiăvţastre.” 

„DeăuŢdeăa iă scţsă tţateăastea?”ă– a întrebat Mitropolitul Serghie, 
oarecum tulburat. 

„Tţat  lumeaăştieăacestea, vl dica.” 
„Şiădeă c tre cine v-a i înconjurat, vl dica?”ă aă ad ugat protopopul 

DţbrţŢravţv.ă„SiŢgurăŢumeleăepiscţpuluiăAlexeiăSimaŢskiă(care ulterior 
a ajuns patriarh) este suficient pentru a v  discreditaăîŢtregulăsiŢţd.” 

Mitropolitul Serghie s-aăridicatăîŢăpiciţareăşiăaăspusăc  se va gândi 
la tot ceea ce spuseser măşiăc  va da un scurt r spuns în trei zile. Audi-
en a era terminat . În trei zile, Mitropolitul Serghie a dat un r spuns 
scris, repetâŢdăîŢăexpresiiăgeŢeraleăşiăţbscureătezeleăDeclara iei sale. 

Delega ia s-aă îŢtţrsă laăPetrţgrad.ăŞi, la scurt  vreme, a avut loc o 
schism . Pentru cei care rupeau comuniunea cu Mitropolitul Serghie, 
scrisoarea r spundea cu interdic ii; organele poli iei secrete îl ajutau cu 
cinism. 

Membrii delega iei de la Petrograd au fost curând aresta iăşiăauăsu-
ferit cumplit. B trânul episcop Dimitrie a fost pus în sec ia de izolare po-



84 
 

litic  deălaăYarţslavlăpeŢtruăzeceăaŢiăşiăapţiăaăfţstăîmpuşcat.ăPrţtopopul 
Dobronravov a fost trimis la un lag rădeăcţŢceŢtrareăpeŢtruăzeceăaŢiăşiăaă
apoi a fost condamnat la înc  zece ani f r  drept de coresponden . Eu 
am fost trimis la lag rul de concentrare de la Solovki. C.A. Alexeev, dup  
ce a devenit preot, aăfţstăîmpuşcat. 

Adev rata Biseric  Ortodox  Rus  a mers în catacombe, unde a r -
mas pân  ast zi ca o cetate nev zut  a Kitejului, p strându-se ca Mirea-
s  nep tat  a lui Hristos.  

 

 
SEPARAREA EPISCOPULUI DIMITRIE DE GDOV  

ŞIăAăCREDINCIOŞILORăDIN PETROGRAD 
 

Document din 14 decembrie (27) 1927 
 

În numele Tat luiăşiăal Fiuluiăşiăal Sfântului Duh. 
Aceasta este m rturiaăcţŢştiiŢ ei noastre (II Cor. 1: 12): nu ne mai 

este îng duit, f r  a p c tui împotriva canoanelor Sfintei Biserici Orto-
doxe, s  r mânem în comuniune eclezial  cu substituitorul loc iitorului 
tronului patriarhal, Serghie, Mitropolit de Nijegorod, şiăcuăsinodul s uăşiă
cu to i cei care gândesc ca el. Nu din mândrie – s  nu fie aceasta nicioda-
t ! –, ci de dragul p ciiăcţŢştiiŢ ei, noi ne dezicem de persţaŢaăşiădeăfap-
tele fostului nostru conduc tor, care în mod nelegiuităşiăŢecump tatăşi-a 
dep şitădrepturileăşiăaăiŢtrţdusămareătulburareăşiă„trufiaălumii”ăîŢăBise-
rica lui Hristos, a c rei datorie este s  aduc  lumina simplit iiăşiăprino-
sul în elepciunii în smerenie celor care doresc s -L vad  pe Dumnezeu 
(din Epistola sinodului african c tre papa Celestin). 

Şiăamădecisăasupraăacestuiă lucruăŢumaiădup  am primit m rturie 
din mâinile Mitropolitului Serghie îŢsuşiăcumăc  noua direc ieăşiăţrien-
tare a vie iiăbisericeştiăruseăpeăcareăelăşi-a asumat-o nu este pasibil  de 
nicio schimbare. 

Prin urmare, r mânând prin mila lui Dumnezeu întru toate fii as-
cult tori ai Bisericii celei Una, Sfânt , Soborniceasc  şiăApţstţleasc  şiă
men inând succesiunea apostolic  prin loc iitorul tronului patriarhal Pe-
tru, Mitropolitul de Kruti a, noi rupem comuniunea canonic  cu Mitro-
politul Serghie şiă cuă ceiă afla i în subordinea sa; pân  la judecata unui 
„SiŢţdă lţcală cţmplet”, anume cu participarea tuturor episcopilor orto-
dţcşi, sau pân  la poc in a deschis  şiă des vârşit  a mitropolitului în-
suşiăîŢaiŢteaăSfiŢteiăBiserici, noi p str m comuniunea în rug ciune doar 
cu cei care p zesc s  nu fie înc lcate canoanele P rin ilor... şiăcaăs  nu 
pierdem în mod imperceptibil, încetul cu încetul, libertatea pe care 
Domnul nostru Iisus Hristos, Izb vitorul tuturor oamenilor, ne-a dat-o 
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nou  ca un dar liber prin propriul Lui Sânge (Canonul al 8-lea al celui 
de-al Treilea Sinod Ecumenic). Amin. 

Dimitrie, Episcop de Gdov 
 
 

SCRISOARE A EPISCOPULUI DIMITRIE DE GDOV, 
CONDUC TORUL TEMPORAR AL EPARHIEI PETROGRAD,  

C TRE PREO II EPARHIEI 
Document din 4 (17) ianuarie 1928 

Dragi p rin i în Domnul,  
Ca r spuns la peti ia dumneavoastr  din 30 decembrie (pe vechiul 

calendar), care a fost adresat  smereniei mele, r spund c  v  accept cu 
iubire în comuniune de rug ciuŢeăcuămiŢeăşiăsubăcţŢducerea mea arhi-
p storeasc  şiă v  cer cu dinadinsul sfintele rug ciuni pentru mine, cel 
p c tos, pentru ca Domnul Dumnezeu, dup  mul imea harului S u, s  
ne învredniceasc  s  r mâŢemăcrediŢciţşiăBisericii cea Una, Sfânt , So-
borniceasc  şiăApţstţleasc , acceptând în calitate de conduc tor al nos-
tru în ordinea ierarhiei ecleziale pe loc iitorul patriarhal, Petru, Mitropo-
litul de Kruti a, pân  la vremea întrunirii unui Sinod local complet al Bi-
sericii ruse, la care va fi prezent întregul episcopat activ – adic  m rturi-
sitorii exila i în prezent –, care va justifica prin autoritatea sa sinodal  
modul nostru de a ac iona, sau pân  când Mitropolitul Serghie îşiă vaă
veŢiăîŢăsiŢeăşiăseăvaăpţc i de p catele sale nu doar împotriva ordinii ca-
nonice a Bisericii, ciă şiă împţtrivaă fiiŢ ei ei (blasfemiind sfin enia erois-
mului m rturisitorilor ei, aruncând îndoiala asupra convingerilor lor 
creştine, caăşiăcâŢdăară fiăamestecateăcuăpţlitica), împotriva sinodalit ii 
sale (prin actele sale de coerci ie), împotriva apostolicit ii sale (supu-
nând Bisericaăregulilţrălumeşti)ăşiăpriŢărupturaăsaăiŢteriţar  – pentru a 
men ine o fals  unitate – de Mitropolitul Petru, care nu i-a dat Mitropo-
litului Serghie consim mântul pentru ultimele sale acte, începând cu 
epistola (Declara ia) din 16/29 iulie 1927. Prin urmare, fra ilor, sta i 
neclinti iăşiă ine i predaniile (II Tes. 2: 15). 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

II.  
P rin ii fondatori  

ai Bisericii din catacombe  
şiădţcumeŢteleălţră 

 
 
 
 
 
 
 

Tţtuşi, teamaăşiătremurulămeuăîŢcepăs  
creasc  la gândul c , în timp ce t riaăşiăzelulă

conduc torilor Bisericii lui Hristos de ast zi sunt 
departe de a rivaliza cu cele ale Apostolilor, ei 

trebuie s  seălupteăcuăduşmaŢiăcţŢsiderabilămaiă
puterŢiciăşiătrebuieăs  îŢtâmpiŢeăţbstacţleăşiădifi-

cult i mult mai mari în aceast  slujire. 
 

Mitropolitul Iosif 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Privi i r nile sângerânde ale captivilor 
absolu i ai iubirii lui Hristos, careăîşiăpurtauă

r nile având pe buze o smerit  rug ciune 
pentru c l iiălţrăşiăţăstr lucire nep mânteasc  

pe fe ele lor! 
 

 Privi i toate ororile persecu iei, tulbu-
r rile, torturile – toate felurile de chinuri ale 

mor ii prin care iadul a încercat s  îi 
împiediceăpeătrimişiiăCeluiăR stignit, 

adâncindu-şiăpriŢăaceastaăprţpriaăîŢfrâŢgereă
şiădizgra ie. 

 
Mitropolitul Iosif 
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7. Mitropolitul Iosif al Petrogradului  

ŞI ÎNCEPUTUL BISERICII DIN CATACOMBE 
Cţmemţratălaă15ădecembrieă(†1938) 

  
Nu v  teme i de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot s -l 

ucid ; teme i-v  mai curând de acela careăpţateăşiăsufletulăşiă
trupul s  le piard  în gheen . (Matei 10: 28) 

 
În istoria Bisericii lui Hristos au existat mai multe momente criti-

ce, în care conduc torii oficiali ai unei Biserici locale au c zut din dreap-
ta credin  şi, pentru o anumit  perioad , crediŢciţşiiăauăezitat, ŢeştiiŢdă
pe cine s  urmezeăsauăŢeştiiŢdăuŢdeăesteădeăg sit Îns şiăBiserica. În ast-
fel de momente, Hristos Domnul, credincios f g duin ei Sale c  por ile 
iadului nu vor birui Biserica Lui (Matei 16: 18), ridic  un atlet care s  
spun  adev rulăşiăs -i atrag  peăcrediŢciţşiădeăparteaăortodoxiei. La în-
ceputul perioadei moderne, un astfel de atlet este Sfântul Marcu al Efe-
sului, singurul dintre ierarhii Bisericii R s ritene care a condamnat f r  
re iŢereăŢecuviţsulăSiŢţdăşiăpseudţ-unirea de la Floren aăşiăi-a trezit pe 
crediŢciţşiiăţrtţdţcşi, f cându-i s  realizeze c  Biserica Romei c zuse în 
erezie, iar cei care s-au unit cu ea se pozi ionau prin aceasta în afara 
Bisericii lui Hristos. 

În secolul nostru, când a ap rutăuŢăduşmaŢăalăBisericiiă şiămaiădeă
temut, sub forma totalitarismului pseudo-religios al comunismului ate-
ist, şiăcâŢdăcţŢduc torul Bisericii ruse, Mitropolitul Serghie, a proclamat 
prin Declara ia sa din 1927 principiul cooper riiăpracticeăşiăideţlţgiceăcuă
for ele anti-creştiŢismului, atunci Dumnezeu a ridicat, în fruntea unei 
adev rate armate de m rturisitori, un atlet în persoana Mitropolitului 
Iosif, ca s  se opun  şiăs  acuze aceast  „legalizare”ădistrug toare de su-
fletă şiă s  conduc  mişcareaăcelţrăcrediŢciţşiăBisericii Ortodoxe Ruse în 
catacombe. 

Via a Mitropolitului Iosif Petrovici de dinainte de Revolu ie ne este 
în mare m sur  necunoscut , deşiătr s turile ei generale pot fi descope-
rite în scrierile sale, care au început s  apar  în presa religioas  ruseasc  
peălaăsfârşitulăsecţlului.ăAstfel, ştimăc  s-a n scut aproximativ între 1870 
şiă 1875, în provincia Novgorod, în teritoriul Tikhvin, care era cunoscut 
pentru icoana f c toare de minuni a Maicii Domnului, fa  de care viito-
rul ierarh avea o mare evlavie. În 1899 a fost într-un pelerinaj la Locurile 
SfiŢteăşiăpţateăc  aici scânteia credin ei sale ortodoxe a fost aprins  în 
flac ra unei dorin e arz toare de a sluji Bisericii lui Hristos. 

Dup  ce a petrecut întreaga noapte de 18 spre 19 iunie în Biserica 
Sfântului Mormânt, aăieşitălaăivireaăzţrilţrăşi, mergând pe str zile pustii 
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ale Ierusalimului, a fost cuprins de cele mai nobile sim miŢte:ă„Eraăatâtă
de bine, aşaăcumăesteăŢumaiădeăPaşti, când te întorci acas  de la slujb , 
arzând de dorin a de a îmbr işaăîŢtreagaălume, de a renun a la p mânt 
şiădeăaăzburaăuŢdevaădeparte, foarte departe, în adâncul cerului de necu-
prins!...” Toat  via a avea s  r mân  credincios acestui entuziasm inspi-
rat de Hristos din tinere ea lui. Peste ani, maturizat de nevoin ele asceti-
ceăşiădeăsuferiŢ , acest entuziasm l-a f cut s  devin  un m rturisitţrăşiă
uŢămuceŢicăpeŢtruăHristţsăşiăpeŢtru Biserica Sa cea sfânt .  

Scrierile Mitropolitului Iosif despre diferite aspecte ale vie ii du-
hovŢiceşti descoper  o profund  înr d cinare în literatura patristic  şiă
ascetic  ortodox  şiăiŢspirareaăsaădiŢătexteleăc r ilor de slujb  ale Biseri-
cii. În 1901, când era ieromonah, a scris un articol cuprinz tţrăşiăprecisă
asupra întreb rii:ă„PţateăuŢăcreştiŢăţrtţdţxă– cum anume – s  se roage 
peŢtruă creştiŢiiă Ţeţrtţdţcşi?”ă Laă îŢceputulă luiă 1905, fiind acum arhi-
mandrit, a publicat lucrarea sa cea mai important , o carte întreag  
compus  din scurte cuget ri duhţvŢiceşti cu titlul Sub îmbr işareaăTa-
t lui: din jurnalul unui monah. Urm toarele fragmente din lucrarea sa 
vor reda ţăimagiŢeădespreăseŢsibilitateaăautţruluiăşiăvţrăţferiăţăperspec-
tiv  exact  asupra chestiunilor duhovŢiceşti. 

„Necazurileămari cur  sufletul, precum este cur it aurul în cup-
tor, îi dau via , îl fortific  şiăîlădţmţlesc.ăOmulădeviŢeămaiăpu in sensibil 
fa  deăŢecazurileăzilŢiceăşiăfa  de suferin ele de aici, devine mai calm, 
mai echilibrat, priveşteălumeaămaiăseriţsăşiămaiăsţbru, devine mai pu in 
ataşatădeăceleăp mâŢteşti, înseteaz  mai mult dup  celeăcereşti, veşŢiceă
şiăf r  sfârşit.” 

„Omulăareămult  energie pentru activitate; doar c  aceasta trebuie 
s  fie trezit . Este trezit  prin nevoi, necazuri, prin lupta pentru existen-

, prin dragostea fa  de Dumnezeu, prin setea de mântuire, prin con-
ştiin a fragilit ii vie iiăprezeŢteăşiăaădulce ii vie iiăviitţareă şiăpriŢă tţateă
celelalte pe care le înva  Biserica prin mijloacele pe care le posed  pen-
truăîŢdrumareaăşiăilumiŢareaăfiec rui om care îi este dat...” 

„CuăcâtăŢeăîŢcredemămaiămultăîŢăajutţrulăcareăviŢeădeălaăţameŢiăşiă
în ap rarea altora, cuăatâtăsuŢtămaiădeparteădeăŢţiăharulămilţstivăşiăaju-
torulă luiăDumŢezeu.ăŞiă acestă lucruă esteă firesc:ădeoarece, pân  la urm , 
dac  amăprimiăajutţrădeălaăDumŢezeuăatuŢciăcâŢdăŢeăaştept m s -l pri-
mim de la om, i-am atribui omului ceea ce este al lui Dumnezeuăşiăamă
schimba slava lui Dumnezeu cu slava omeneasc . Prin urmare, Dumne-
zeuăaşaz  lucrurile astfel încât ajutorul S u devine tot mai evident pen-
tru noi în m sura în care starea noastr  de neajutorare devine mai sigu-
r  şiămaiăevideŢt  şiătţat  n dejdea noastr  r mâŢeălaăEl!” 

La scurt timp dup  1908, arhimandritul Iosif a fost hirotonit epis-
cop de Uglich. Cuvântul rostit cu aceast  ocazie, citat mai jos în întregi-
me, este în mod evident profetic. P truŢsădeăcţŢştiiŢ aămişc rii crescân-
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de de anarhieăşiăŢecrediŢ  care dizolva deja structura cea mai intim  a 
civiliza ieiăţrtţdţxeăruseăşiăcareăeraăpeăpuŢctulădeăaădaăŢaştere hidoasei 
Revolu ii, cuvintele tân rului ierarh sun  aproape ca un manifest al su-
fletului Rusiei sfinte, care se confrunt  chiarăşiăast zi cu armatele unite 
ale satanismului mondial. 

 
Preasfin iaăVţastr , preaîn elep i Arhip stori! 
În acest moment unic, extremădeă impţrtaŢtă şiă celămaiă sfâŢtă diŢă

via a mea, când chemarea Domnului nostru – „urmeaz -miăMie”ă– a 
atins chiarăşiămareaămeaăŢevredŢicie, bucuriaăşiăfrica, binecuvântarea 
şiăsuferiŢ a îmbr işeaz  umilul meu suflet.  

Am înaintea ochilor cetele sfin ilor Apostoli, demnit ile marilor 
ierarhi – cei care au sem nat credin aăşiăauăp storit Biserica lui Hris-
tos pe p mânt... De la cei simpli la cei foarte educa i, de la cei infirmi la 
ceiăputerŢiciăşiăbţga i în puterea sufletului, eiăauăţferităşiăşi-au pus via-
aăşiătţat  puterea lor pe altarul iubirii lui Hristos, s-au dat pe sine ca 

materie acelui Foc sfânt al lui Hristos, prin care întregul univers str -
luceşteăîŢăhar. 

 S  ating şiăeuăacest Foc d t tor de har; s  îmi ofer şiăeuăslabele 
mele puteri – sau mai degrab  neputin e – pe altarul Bisericii Soborni-
ceşti; s  îmi pun şiăeuăvia a în cuptorul Fl c rii lui Hristos, s  aud che-
mareaăluiăHristţsădeăaăslujiăţăatâtădeămareălucrareăaăluiăDumŢezeuăşiăs  
primesc posibilitatea de a r spunde acestei chem ri prin slujirea care 
este cea mai înalt  expresie apostoleasc  deăiubireăşiădevţ iune fa  de 
CelămaiădulceăşiădumŢezeiescă Ierarhă– o, câte motive de bucurie! Este 
îndeajuns aceasta pentru a umple pe cineva cu un sim mânt de sin-
cer  şiăŢegr it  mâŢgâiereăşiăcuăuŢăseŢtimeŢtăgiŢgaş!...  

Cu toate acestea, sursaăuŢeiăastfelădeăbucuriiăşiămâŢgâieriărepre-
zint  îŢăacelaşiă timpăpeŢtruămiŢeă şiăţă surs  de team  ap s tţare, de 
ŢeliŢişti, de suferin eă şiă Ţecazuri.ă Frumuse ea izbânzilor apostolilor, 
frumuse ea celei mai în l tţareăexpresiiăaăiubiriiăşiădevţ iunii fa  de 
Mântuitorul, a celei mai înalte slujiri aduse Bisericii lui Dumnezeu pe 
p mânt – apar înaintea privirii mele nu ca simple CUVINTE, ci ca fap-
te adev rate, ca cea mai vie REALITATE, dincolo de înfrumuse rile 
gâŢduluiăşiăaleăcuvâŢtului. 

ŞiăceăŢevţiŢ e, ce ascez , ce suferin  nu ne-au fost date de aceas-
t  realitateăcaăexempluăşiăcaăîŢt rire! Privi i r nile sângerânde ale cap-
tivilor absolu i ai iubirii lui Hristos, careăîşiăpurtauăr nile având pe bu-
ze o smerit  rug ciune pentru c l iiălţrăşiăţăstr lucire nep mânteasc  
pe fe ele lor! Privi i toate ororile persecu iei, tulbur rile, torturile – 
toate felurile de chinuri ale mor ii prin care iadul a încercat s  îi împie-
diceăpeă trimişiiăCeluiăR stignit, adâncindu-şiăpriŢăaceastaăprţpriaă îŢ-
frângereăşiădizgra ie.  
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Având în minte toate acestea – lucruriămariăşiămiŢuŢateănu dup  
staŢdardeleăţmeŢeşti, dar prin care a fost întemeiat  Biserica lui Hris-
tos, mareăşiăputernic  pân  acum –, f r  s  vreau m  întreb: este oare 
posibil s  fiu pân  şiăeuăcapabilădeăaăîŢduraătţateăacestea?ăEste posibil 
s  am şiăeuădestul  statornicie, destul curaj, ca s  stauăîŢăaceeaşiădem-
nitate cu astfel de exemple ale puterii lui Dumnezeu şiăaleătuturţrăcelţră
care sunt f cute prin puterea iubirii lui Dumnezeu fa  deăţmăşiăpriŢă
iubirea omului fa  de Dumnezeu?...  

Tţtuşi, teamaăşiă tremurulămeuă îŢcepăs  creasc  la gândul c , în 
timp ce t riaăşiăzelulăcţŢduc torilor Bisericii lui Hristos de ast zi sunt 
departe de a rivaliza cu cele ale Apostolilor, ei trebuie s  se lupte cu 
duşmaŢiăcţŢsiderabilămaiăputerŢiciăşiătrebuieăs  îŢtâmpiŢeăţbstacţleăşiă
dificult i mult mai mari în aceast  slujire. Sfin ii Apostoli, pân  la ur-
m , au avut împotriva lor o lupt  fervent  – deşiădirec ionat  în mod 
greşită– pentru adev r, în timp ce noi, în vremurile noastre, trebuie s  
ne înfrunt m cu o înd r tnic  RESPINGEREăAăADEV RULUIăşiăchiară
şiăaăideiiăuŢuiăDumŢezeuăviuăşiăaăimpţrtaŢ ei Sale vitale pentru inima 
omului. Cu toate p r ile lor negative, cu toate insuficien eleă şiă erţrile 
lor, p gâŢismulăşiăiudaismul antichit iiăerauătţtuşiăţăc utare sincer  a 
lui Dumnezeu, o dorin  sincer  de a-I sluji Lui, ţăexemplificareăvieăşiă
activ  a setei de comuniune cu El. Dar necredin a de ast zi, toate for-
meleăpţsibileădeăerţareăşiăagita ie – cei înv a iăşiăceiăaŢalfabe i, anti-
religiţşiăşiăaŢti-morali – şiă îŢtreaga via  public  de ast zi, nu expri-
m  ele în om o profund  rea-voin  de a nu-LăcuŢţaşteăpeăDumŢezeu, o 
rea-voin  de a nu admite nici m car existen a Lui, iar pe de alt  parte 
dorin a de a se debarasa complet de El, de a se descurca f r  El, de a 
tr i numai din cuceririle min iiăumaŢeătrufaşeăşiădiŢăceleăaleăculturii? 

În astfel de vremuri dureroase, când acceptarea cu supunere a 
noii slujiri a Bisericii lui Hristos a adus asupra mea voin a lui Dumne-
zeu, cu toat  smerenia v  implor, preaîn elep i p stori, s  aduce i asu-
pra mea prin rug ciuŢileăvţastreăarhiereştiăputereaădeălaăDumnezeu ca 
s  lucrez în mod cuviincios în aceast  mare slujire. Fie ca atotputerni-
cul har al Duhului lui Dumnezeu s  cţbţareăpesteăcreştetulăceluiăascul-
t tor chem riiă luiăDumŢezeuă şiă s  fac  în mine, care sunt nevrednic, 
vţiaăşiăputereaăSa.ăAmiŢ. 

  
Odat  cu venirea revolu iei, for ele necredin ei, a c ror putere ie-

rarhulăţăştiaăfţarteăbiŢe, s-au dezl n uit cu toat  furia asupra p mântu-
luiărusescăşi, în special, asupra Bisericii Ortodoxe, a c rei simpl  existen-

 era o amenin areăpeŢtruăprţgramulăbţlşevică şiă uŢă reprţşă f cut con-
ştiiŢ ei care mai r mânea în agita ii atei. Cât timp Patriarhul Tihon a r -
mas în via , BisericaăaăavutăuŢăceŢtruăvizibilădeăuŢitate.ăChiarăşiăatuŢciă
când patriarhul a fost închis, când aposta ii „Bisericii Vii”ăauăluatăîŢăst - 
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pânire majoritatea bisericilor ortodoxe din Rusia, iar Bisericaă „prţgre-
sist ”ăaăCţŢstaŢtiŢţpţluluiăd duse un prestigiu interna ional acestei si-
nagogi a lui satan, recunoscând-o ca Biserica Ortodox  a Rusiei, cei cre-
dinciţşi, prin faptul c  au r masăcrediŢciţşiăpatriarhului, au r mas orto-
dţcşi, şiăcrediŢciţşiaălţrăfa  de patriarh a devenit testul de verificare a 
ortodoxiei lor; şiăacestăfaptămaiămultădecât orice altceva a diminuat pute-
reaă„Bisericii Vii”. 

Dar, odat  cu moartea Patriarhului Tihon, în 1925, situa ia a deve-
nit mult mai neclar . În condi ii de persecu ie era imposibil  adunarea 
unui sinod pentru alegerea unui nou patriarh; prev zând acest lucru, Pa-
triarhul Tihon a desemnat trei ierarhi, uŢulădiŢtreăaceştiaă(ţricare din ei 
nu s-ar fi aflat în închisoare sau sub interdic ie) trebuind s  devin  Lo-
cumăTeŢeŢsăalătrţŢuluiăpatriarhalălaămţarteaăluiăşiăs  men in  unitatea 
extern  aă Bisericii.ă DiŢtreă aceştiă treiă ierarhi, doar unul – Mitropolitul 
Petru de Kruti a – era liber în momentul mor ii patriarhului, şiăaăfţstăac-
ceptat, printr-un act special, semnat de mai mult de cinzeci de episcopi, 
în calitate de conduc tor al Bisericii ruse. La rândul s u, Mitropolitul 
Petruă aă desemŢată treiă „substitu i”ă peŢtruăpţzi ia de Locum Tenens, în 
caz c  ar fi fost şiăelăarestat sau omorât, uŢulădiŢtreăaceştiaăfiind Mitro-
politul Iosif (în acea perioad , arhiepiscop de Rostov), iar un altul, Mi-
tropolitul Serghie (maiătârziuă„Patriarh”).ăMitrţpţlitulăPetruăaăfţstăares-
tat peste cinci luni pentru refuzul de a fi semnat o declara ie care s  fi 
dat pe mâna regimului ateist libertatea intern  a Bisericii. Din 1925 pân  
în 1927, niciun candidat nu a fost capabil s -i ia locul pentru mai mult de 
câteva luni înainte de a fi închis, şiăaădeveŢit un fapt evident c  guvernul 
sţvieticăŢuăseăvaăliŢiştiăpâŢ  când nu avea s  g seasc  sauăŢuăvaăreuşiăs  
for eze un ierarh s  semneze un document pe placul regimului. Acest ie-
rarh a fost g sit în persoana Mitropolitului Serghie, care în 16/29 iulie 
1927, dup  ce a fost eliberat dup  mai multe luni de închisoare, a f cut 
public  infama Declara ie care l-a f cutăpeă elă şiă peă cei care l-au urmat 
agen ii în fapt ai Statului sovietic. Publicând Declara ia în 19 august, 
ziarul oficial sovietic Izvestia a specificat c  „parteaăviziţŢar  a clerului 
se afla deja pe acest drum înc  diŢă1922”, referindu-seălaă„Biserica Vie”.ă
Astfelăaăreuşit regimul ateist s  introduc  „îŢŢţirea”ăchiarăîŢăBisericaăPa-
triarhal , iar rezultatul a fost protestul decisiv al ierarhilor Bisericii ruse, 
care, când au v zut c  Mitropolitul Serghie era în mod clar hot rât s -şiă
impun  voin a sa în întreaga Biseric , curând au început s  întrerup  
comuniunea cu el. 

Astfel a devenit imediat clar c  Declara ia se afla în contradic ie 
flagrant  cu al 34-lea Canon Apostolic, fiind proclamat  „f r  consim -
mâŢtulătuturţr”ăepiscţpilţr, fiind doar lucrarea lui Serghie dictat  de re-
gimul ateist; şi, prin urmare, singura posibilitate pentru Serghie era ace-
ea de a retracta Declara ia în fa a uŢeiăastfelădeăcţpleşitţareădezaprob ri 
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a confra ilor s i ierarhi. Cu toate acestea, în loc s  fac  astfel, caăşiăcâŢdă
ar fi vrut s  dovedeasc  faptul c  nu mai considera necesar  opinia Bise-
ricii, ci c  devenise unealta supus  a regimului, el a început, împreun  
cuă„SiŢţdul”ăs u necanonic, a c rui formare dep şeaăcuămultăatribu iile 
sale de înlocuitor al loc iitorului patriarhal, un transfer nemaiîntâlnit de 
episcopi dintr-un scaun episcopal în altulăşiăi-a suspendat pe cei care nu 
erau de acord cu el, fondând astfel docila Biseric  „Sţvietic ”. 

Mitropolitul Iosif, ca unul dintre primii care au protestat împotriva 
Declara iei, aăfţstăimediată„traŢsferat”ădiŢăPetrţgrad, eparhie în care nu 
avea s  revin  decât în septembrie 1926. Printr-uŢăactăală„Sinodului”ădiŢă
19 octombrie 1927, „Mitropolitul Iosif este considerat transferat în Epar-
hia Odessa, şiăiăseăsugereaz  s  nu fie tentat de facila posibilitate de a lo-
cui în Rostov, lucruăcareăarăcauzaătulburareăatâtăpriŢtreăcrediŢciţşiiădiŢă
Leningrad, câtăşiăpriŢtreăcei din Rostov...” Ca r spuns, Mitropolitul Iosif 
a citat acele canoane care interzic transferulăiŢutilăalăepiscţpilţrădiŢăţraşă
îŢăţraşăşiăaăafirmat, citâŢdăcaŢţaŢele:ă„Chiarădac  am permis s  mi se fa-
c  un astfel de lucru contrar Sinodului Sfin ilor P rin i, acest ordin tot 
mai poate fi considerat «a fi complet invalid», iar cel care a fost îndep r-
tat poate «s  revin » la propria sa Biseric ”.ăL sând cazul s u pe seama 
„judec ii lui DumŢezeu”, el a refuzat s  se mute. 

În acel moment, în toamna lui 1927, Mitropolitul Iosif înc  mai 
considera cazul s u ca unul personal, şi, aşaă cumăafirm  într-unul din 
„DţcumeŢtele”ăcareăurmeaz , era preg tit s  se retrag  cuăruşiŢeăşiăsubă
interdic ie pentru a nu fi în comuniune cu Serghie, dar nu avea nicio in-
ten ie de a se implica într-ţă„schism ”. 

Cu toate acestea, curând a devenit clar c  situa ia lui nu era decât o 
mic  parte dintr-o chestiune care convulsionase întreaga Rusie Ortodo-
x . Episcopii care se mai aflau înc  îŢăliberateăşiăerauăcapabili s  judece 
aceast  chestiune au ajuns la concluzia c  SerghieăîŢsuşiădevenise schis-
matic prin Declara iaăsaăşiăpriŢăacteleăsaleăarbitrareăîŢdreptate împotriva 
Bisericiiăşiăs-au gr bit s -şiădeclareăseparareaădeăel, laăsfârşitulăluiă1927ăşiă
începutul lui 1928. În toat  aceast  perioad , Mitropolitului Iosif nu i se 
permitea de c tre autorit i s -şiă ţcupeă scaunul episcopal de la Petro-
grad (Leningrad), dar în decembrie 1927 d duse deja binecuvântarea 
episcopilor s i vicari s  se îndep rteze de Serghie; şi, fiiŢdăelă îŢsuşiă îŢ 
Rostov, a semnat, împreun  cu MitropolitulăAgataŢghelăşiăcuăal i ierarhi 
din regiunea Yaroslavl, o epistol  adresat  Mitropolitului Serghie în 6 fe-
bruarie 1928, în care era declarat  separarea lor de el pân  când acesta 
nu va fi ar tat poc in  pentruăgreşelileăsale, recuŢţscâŢdăîŢăacelaşiătimpă
în calitate de cap al Bisericii pe Mitropolitul Petru, care fusese exilat. 

În aceast  perioad , Petrogradul devenise centrul protestului Bise-
ricii împotriva lui Serghie şiă seăputea g si cu greu un suflet ortodox în 
fosta capital  care s  ŢuăfiăfţstăŢeliŢiştitădeăîŢtrebareaăpeăciŢeăs  urmeze. 
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Mul i au refuzat pentru o vreme s  primeasc  Împ rt şaŢiaăîn vreo bise-
ric , nefiind siguri ale cui Taine sunt valide sau unde se g sea Biserica 
lui Hristos. Dup  semnarea epistolei arhiepiscopilor din Yaroslavl, 
Mitropolitul Iosif a p şităcurajţsăîŢăluptaăpeŢtruăBiseric  şiăaădatăbiŢecu-
vântareăcleruluiăşiăcrediŢciţşilţrădiŢăPetrţgradăs -i urmeze exemplul de 
a se separa de Serghie, oferindu-şiă îŢdrumareaăduhţvŢiceasc  şiăpurta-
rea de grij  fa  de aceast  mişcareăşiă îŢcrediŢ ând conducerea Eparhiei 
din Petrograd vicarului s u, sincer oponent al lui Serghie, episcopul 
Dimitrieă ală Gdţvului.ă BiŢecuvâŢtâŢdă „buŢaă hţt râre a zelo ilor pentru 
adev rul lui Hristţs”, el s-aă rugată „caăDţmŢulă s  ne p zeasc  pe to i în 
uŢireăşiăsfâŢt  statornicie a duhului în noua încercare la care este supus  
Biserica”.ă 

Dară împţtrivaă armelţră duhţvŢiceştiă aleă ţstaşilţră luiă Hristţs, cel 
r u adunase toate for ele primului regim satanist al lumii. Interdic iile 
impuse de Mitropolitul Serghie erau semnul pentru Poli ia politic  so-
vietic  deăaăpurcedeălaăarestareaăşiăexilareaăepiscţpilţrăprţtestatari; nici 
dintreă ceiă careă frecveŢtauă bisericileă „legale”ă aleă luiă Serghie nu au fost 
cru a i mul i de c tre autorit i, iar rezultatul cel mai important al politi-
ciiă„serghiaŢismului”ă– pentru a cita cuvintele, n scute dintr-o experien-

 amar , folosite patruzeci de ani mai târziu în interiorul URSS-ului de 
c tre Boris Talantov – era acela c  „ac iunile Mitropolitului Serghie nu-i 
salvauădecâtăprţpriaăluiăpiele”.ăOăŢţapteăîŢtuŢecat  de suferin  isp şi-
toare s-aăaşterŢutăpesteăp mâŢtulă rusescăşiăpesteăcrediŢciţşi.ă „Serghia-
nismul”ăaăfţstărespiŢsădeăcrediŢciţşiădeţareceă– şiăaiciăîlăcit m înc  o da-
t  pe Talantov – „peălaăîŢceputulăceluiăde-al Doilea R zboi Mondial... cea 
mai mare parte dintre acele biserici care r m seser  Ţuă îlă recuŢţşteauă
pe Mitropolitul Serghie.”ăDiŢăceiă100ădeăepiscţpiăcuŢţscu i ca fiind r -
maşiă îŢă via  în 1943, Serghie nu a putut s  g seasc  decâtă 18ă (şiă uŢiiă
diŢtreă aceştiaă erauă deă curâŢdă hirţtţŢi i) care s -l aleag  „patriarh”ă îŢă
acel an. 

Mitropolitul Iosif, priŢăcuviŢteleăşiăfapteleăsaleăhţt râteăşiăpriŢăpţ-
zi ia sa – era unul dintre înlocuitorii loc iitorului tronului patriarhal – a 
devenit în fapt conduc tţrulămişc rii separatiste, ac ionând în numele 
loc iitorului exilat, Mitropolitul Petru, a c rui atitudine potrivnic  ser-
ghianismului nu va fi cunoscut  decât dup  o perioad  de timp. Atât de 
puternice erau influen aă şiă exemplulă Mitropolitului Iosif, încât to i cei 
care l-au urmat au fost numi iă„iţzefi i”ăşi, pân  ast zi, to i cei care ap r  
patriarhia lui Serghie numesc aceast  mişcareăaăcelţrăzelţşiăpeŢtruăorto-
doxieă„schismaăiţzefit ”.ă 

Auăfţstă„serghiaŢişti”ăatuŢci, aşaăcumăsuŢtăşiăast zi, care, chiar în 
timp ce admit c  celeămaiăbuŢeăelemeŢteădiŢăclerăşiădiŢtreăcredinciţşiăauă
trecutădeăparteaă „iţzefi ilţr”, îi acuz  şiă îiă cţŢdamŢ  peŢtruă „mâŢdria”ă
lor de a crede c  ei reprezint  adev rat  Biseric  Ortodox  a Rusiei. Afir-
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ma iile Mitropolitului Iosif, este adev rat, sunt deosebit de sincere, ab-
solut necompromi toare în vreun fel şiăŢecru toare fa  de to i. Poate 
cei care g sescă„mâŢdrie”ăîŢăastfelădeăcuviŢteăsuŢtăpurăşiăsimpluăiŢcon-
ştien i de cât de critic  este chestiunea în discu ie. Când Biserica este 
tr dat  şiăcrediŢciţşiiăsuŢtăcţŢduşiăîŢădirec ii greşite, nu mai este timp 
pentruăcţmplimeŢteăşiă„dialţguri”ăpţliticţaseăşiăŢiciăpeŢtruăaăpuŢeă„în e-
legerea comp timitţare”ămaiăpresusădeăadev r. Pentru sufletele curajoa-
se, cuŢţaştereaă faptuluiă c  fiecareă cuvâŢtă pţateă aduceă îŢchisţareaă şiă
moartea nu face decât s  le m reasc  îndr zneala de a spune adev rul 
f r  cosmetiz ri.ăŞiăastfelăaăfţstăîntotdeauna în Biserica lui Hristos; neîn-
frica ii ei ap r tori sunt cânta i ca atle i în imnele de cinstire ale Biseri-
cii. În mod deosebit, polemica dreapt  a Mitropolituluiă Iţsifă şiă aă celţră
care îl urmau a reap rut în Uniunea Sovietic  în scrierile lui Boris Talan-
tov (a se vedea capitolul 33 din aceast  carte)ăşiăaăaltţrăcriticiăsiŢceriăaiă
ierarhiei serghianiste. În compara ie cu acestea, criticile serghianismului 
din diaspora ruseasc  suŢtădestulădeăblâŢdeăşiăîŢ eleg toare. 

 Curând a fost arestatăşiăMitropolitulăIţsifăşiăaăfţstătrimisăîŢăexilăîŢă
Asia Central .ăChiarăşiăîŢăexilăşiăîŢăîŢchisţare, autorit ile persecutau re-
ligiaăşiăiŢterziceauăserviciileăliturgice; aşaăseăfaceăc , pe întreg p mântul 
Rusiei, în acest vast câmp de concentrare, în perioada de dup  1927, „iţ-
zefi ii”ă auă fţstă traŢsfţrma i într-o Biseric  din catacomb . Adev rata 
m sur  aăfaptelţrăerţiceăşi a suferin elor acestei Biserici vor deveni cu-
noscuteădţarăîŢăZiuaăDţmŢului.ăDarăchiarăşiă îŢaiŢteădeămultăaşteptatulă
moment, este posibil s  fie întrez rite unele fragmente din istoria ei. Ur-
m toarea m rturie a fost scris  de c tre Natalia V. Urusova, careăaăreuşită
s  fug  din Uniunea Sovietic  în timpul celui de-al Doilea R zboi Mon-
dialăşiăaămurităîŢă1968ăîŢăNewăYţrk. 

„ÎŢă augustă 1936ă lţcuiaă îŢă Almaă Ataă (Asiaă ceŢtral ) tân rul arhi-
mandrit Arsenie. De la el am aflat pentru prima dat  c  exist  o Biseric  
secret  în catacomb , condus  de c tre Mitropolitul Iosif al Petrogradu-
luiăşiăţrganizat  de el cu binecuvântarea Mitropolitului Petru de Kruti a, 
cu care a avut leg turi secrete când s-a aflat în exil în Chemkent, la 100 
de mile de Alma Ata. Arhimandritul Arsenie fusese hirotonit de c tre 
mitropolită şiăaveaăşaŢsaădeăa-l sus ine material, câştigându-şiăexisten a 
din confec ionarea manechiŢelţrăşiăaăuŢţrădiferite articole mici pentru 
muzee. El avea o biseric  sub p mânt, în adâncime, îŢăcareăslujeauăelăşiă
Mitropolitul Iosif. Mitropolitul sfin ise aceast  biseric  în secret, cu oca-
zia uneia dintre rarele sale vizite în Alma Ata. P riŢteleăArseŢieăreuşiseă
s  scoat  biserica la suprafa , dup  o munc  greaăşiăluŢg . 

Noi îl respectam foarte mult pe arhimandritul Arsenie, mai ales 
pentru faptul c  era iubit de c tre Mitropolitulă Iţsifă şiă priŢă elă aveamă
leg tur  cu cel din urm . În acea perioad , mitropolitul locuia în Chem-
kent. Înainte de aceasta, chiar de la începutul exilului, el locuise în micul 
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or şelăAulieta, unde nu i se permisese s  locuiasc  într-o camer , ci fuse-
se plasat într-un grajd cu animale, patul s u fiind separat de animale 
printr-un gard de be e. 

Biserica s pat  în p mânt se afla sub apartamentul arhimandritu-
lui Arsenie. Intrarea se f cea printr-ţăuş  ascuns , acoperit  de un co-
vor. Partea de deasupra se d dea la o parte, iar sub ea se afla o scar  care 
ducea în pivni . Într-un col  al pivni ei se g sea o deschiz tur  în p -
mânt, care era acoperit  cu pietre. Pietrele se d deauălaăţăparteăşiăstâŢdă
pe vine trebuia s  te târ ştiă treiăpaşiă îŢaiŢteă– acolo se afla intrarea în 
mica biseric . Se g seauămulteăicţaŢeăşiăardeauăcaŢdele. Mitropolitul Io-
sifăeraăfţarteăîŢaltăşi, cu toate acestea, în prezen a mea a c l torit de do-
u  ori pân  aiciăîŢăsecretăşiăaăiŢtratăîŢăbiseric .  

Aceast  biseric  î i d dea o stare duhţvŢiceasc  deosebit , dar nu 
ascund faptul c  frica de a fi descoperi i în timpul slujbei, îndeosebi 
noaptea, era greu de st pânit. Atunci când câinele cel mare aflat în lan  
în curte începea s  latre – chiar dac  l tratul era în buşit, tţtuşiăseăauzeaă
sub p mânt –, toat  lumeaăaşteptaăs  aud  strig tulăşiălţvituraăîŢăuş  a 
GPU-ului. Tot anul 1936, pân  în septembrie 1937, totul a fost în ordine. 
Fiul meu cânta aici împreun  cu o c lug ri . Pe 26 august, Mitropolitul 
IţsifăaăveŢităşiăŢe-a onorat cu vizita sa chiar de ziua numelui meu. 

Ce om al rug ciunii, minunat, smerităşiădeăŢecliŢtit!ăAcesteătr s -
turiăseăreflectauăpeăchipulăşiăîŢăţchiiăs i ca într-o oglind . Foarte înalt, cu 
o barb  mare, alb  şiăcuăuŢăchipăextremădeăblâŢd, îi atr gea pe to i şiăf -
cea pe oricine s  îşiădţreasc  s  nu se mai despart  niciodat  de el. Hai-
nele monahale erau ascunse, laă felă şiă p rul s u; altfel ar fi fost arestat 
imediat, chiar în mijlocul str zii, de vreme ce era supravegheată şiă Ţuă
avea voie s  c l toreasc .ăElă îŢsuşiăaăspusăc  Patriarhul Tihon, imediat 
dup  alegerea sa, a vrut s -l desemneze pe el ca primul s u înlocuitor. 
Dintr-un oarecare motiv, acest lucru nu fusese notat nic ieri în istoria 
instituirii func iei de Locum Tenens. El l-a recunoscut pe Mitropolitul 
Petru de Kruti a în calitate de conduc tor legitimăalăBisericiiăşi, pân  la 
arestul s u din septembrie 1937, a avut leg turi secrete cu el, chiară şiă
atunci când circulau peste tot zvonuri cum c  Mitropolitul Petru ar fi 
murit. Mitropolitul Iosif a r mas la ceai cu noi mai mult de o or . Despre 
perioada sa de exil de aproape zece ani, el a spus c  îi fusese extrem de 
greu. Locuise într-o cţciŢ ăde porci într-o magazie, dormise pe scânduri, 
desp r it de porci prin câteva be e. În astfel de condi ii a suportat frigul 
şiă c ldura, pe orice fel de vreme, şiă aerulă irespirabil.ă Odat , uŢă şarpe, 
ag at de un b  diŢăacţperiş, s-a târât în jos chiar pe capul lui. Se pare 
c  aceste condi ii erau cauza bolii sale. Uneori suferea cumplit din cauza 
unui ulcer intestinal, sau probabil c  avea o tumor  intestinal , poate 
canceroas , şiăurmaăuŢăregimăpeăcareăarhimandritul Arsenie îl ajuta s -l 
in . Suferea orice ca un drept, iar atunci când povestea persecu iile sale
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o f cea deoarece noi to i ne aminteam de cruzimile GPU. P rintele Arse-
nie a povestit despre o form  de tortur  şiădeăbatjocur . «Atunci când ne 
duceau prin Siberia, era un ger cumplit. În tren exista un vagon-cad . Ei 
ne-au mânat, complet goi, prin vagoane pân  la vagonul unde se afla ca-
da. Cu mare bucurie ne-amăîŢmuiatăîŢăapaăfierbiŢteăşiăŢe-am înc lzit un 
pic, vagoanele fiind aproape neînc lzite. F r  a ne fi dat ceva pentru a ne 
şterge, având p rul ud, ne-au mânat înapoi. Pe platforma de metal din-
tre vagoane ne opreau în mod deliberat, iar picioarele noastre ude în-
ghe au lipindu-se de metal. La comanda de a porni din loc, ne smulgeam 
cu sânge degetele înghe ate ale picioarelor...» 

Ziua urm toare, dup  ce st tuse peste noapte cu p rintele Arsenie, 
mitropolitul s-a întors la locul s u. Acum avea alte condi ii. Dup  mul i 
ani, i se permisese s -şi g seasc  un apartament pentru sine în Chem-
kent. Arhimandritul Arsenie îi aranjase un apartament în care s  poat  
tr iăîŢăliŢişte, se îngrijea de mâncarea sa, nu doar ca aceasta s  fie sufi-
cient , ciăşiăpeŢtruăa-şiăputeaă ine regimul. Mai întâi o iter  şiăapţiăţăar-
monic  au fost ob inute pentru el, lucruri care erau o bucurie pentru mi-
tropolit, careăeraăuŢăbuŢămuziciaŢ.ăElăpuŢeaăpsalmiiăpeăŢţteăşiăîiăcâŢta. 

Pe 23 septembrie 1937, peste tot în cartierul Alma Ata, în întreg 
Kazahstanul, to i cei din clerul bisericilor iozefite din catacombe au fost 
aresta i, dup  ceăîşiăisp şiser  perioada de exil pentru refuzul de a recu-
Ţţaşteăbisericileăsţvietice.ăTţ i au fost condamna i la înc  zece ani f r  
drept de coresponden  şi, aşaăcumăamădescţperitămaiătârziu, Mitropoli-
tulăIţsifăseăaflaăşiăelăpriŢtreăei.ăArhimaŢdritulăArseŢieăaăfţstăşiăelăarestat.ă
Dup  arestul fiului meu, care era lâng  mine, eu am alergat la p rintele 
Arsenie chiar la ivirea zorilor şi, ajungând la casa lui, am v zut un auto-
mobil cu un membru GPU care mergea la el. Din fericire, nu m-au v zut. 
Biserica din catacombe a p rintelui Arsenie a fost descoperit . Din lips  
de precau ie, el a descoperit la un moment dat secretul s u unui om în 
vârst , respectabil în aparen , care s-a dovedit a fi un agent al GPU. La 
revenirea mea în Moscova, dup  cei trei ani de exil voluntar împreun  cu 
fiul meu, am aflat curând de existen a, şiăaici, a bisericilor iozefite secre-
te – adic  nu biserici, ci slujbe în camere secrete, unde uneori se adunau 
dou zeci, dou zeciăşiăciŢciădeăţameŢi.ăSlujbaăaveaălţcăîŢăşţapt , credin-
cioşiiăfiiŢdăsubăuŢăcţŢtrţlăstrict, pentru a se evita posibilitatea tr d rii. 
Oamenii veneau de obicei la r s ritul soarelui, dup  un semnal hot rât. 
Cei mai mul iă lţveauă uşţră burlaŢulă deă lâŢg  o fereastr , unde cineva 
st teaăşiăasculta. 

Pân  la sosirea nem ilor în Mozaisk în 1941, eu am tr it în pace în 
acestăţraşăşiăamămersălaăslujbeleădiŢăcatacţmbeăîŢăMţscţva.” 

La sfârşitulă aŢuluiă 1938, Mitropolitulă Iţsifă aă fţstă împuşcată deă uŢă
pluton de execu ieăpeŢtruă„crima”ădeăa-i fi încurajat pe preo ii c l tori. 
Cu mul i ani înainte de acest moment, el s-a preg tită sufleteşteăpeŢtruă
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propria sa mucenicie. El a scris în Jurnalul unui monah, într-un frag-
ment publicat în septembrie 1905:  

„Iubi i pe vr jmaşiiăvţştri (Luca 6: 35). S  spuiăaceastaăesteăuşţr, 
dar cât este de dificil s  faci aceasta. Este un lucru mult mai înalt decât 
s - iă iubeştiă aprţapele.ă Esteă supremulă triumfă al iubirii, este adev rata 
esen  şiăceaămaiăsublim  expresie... Pentru ca inima cuiva s  ard  de iu-
bire fa  deăduşmaŢulăs u este nevoie de o stare duhţvŢiceasc  special , 
plin  de har, de o înrâurire cereasc  a inimii: trebuie s  fie acea calitate 
inexprimabil  şiă deă Ţedescrisă careă aă umplută diŢă pliŢă sufletulă primuluiă
muceŢicăŞtefaŢăatuŢciăcâŢd, fiind lovit cu pietre, cu fa a str lucind ca a 
unui înger, s-aărugatăpeŢtruăucigaşiiăs i: Doamne, nu le socoti lor p ca-
tul acesta (Fapte 7: 6). O, în acest mare moment, cât de pu iŢălţcăîşiăg -
seau cele p mâŢteştiăîŢăel!ăCeăerauăceiăcareăîlăexecutauăpeŢtruăel?ăÎŢain-
tea lui erau cerurile deschise, Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tat lui; slava 
cereasc  i-a umplută sufletulă şiă l-a cuprins o stare de extaz neîn eleas , 
iar cei care îl executau, cu r utatea lor vrednic  de plâns, nu doar c  nu 
au putut s  împiedice aceasta, ciă chiarăauăasistatăŢeputiŢciţşi; în acest 
moment, eiăerauăcaăşiăcâŢdăarăfiăfţstăbiŢef c torii lui, gr bindu-i desp r-
ireaădeătrupăşiăcufuŢdarea sufletului s uăîŢăacestăţceaŢădeăextazăcerescăşiă

de binecuvântare... Într-un asemenea moment, putea oare cel care sufe-
rise acele torturi s  strige altfel decât cu o voce plin  de triumful suprem 
alăiubiriiăpeŢtruăduşmaŢi?” 

Exemplul acestui neînfricat m rturisitţră şiă atletă ală Bisericiiă luiă
Hristos nu a fost în zadar. Dup  PatriarhulăTihţŢăîŢsuşi, numele Mitro-
politului Iosif apare ca un simbol al integrit iiăşiăalăauteŢticit ii ortodo-
xiei Bisericii ruse.ăChiarăşiădup  o jum tate de secol de persecu ii, teroa-
reăşiă tr dare, adev rata Biseric  a Rusiei, deşiăascuŢs , nu era învins . 
Ast zi, Biserica din catacombe poate fi numit  în mod corect biserica 
„tihţŢi ilţr”ăsauăaă„iţzefi ilţr”; dar, mai exact, ea este cunoscut , chiarăşiă
autorit ilor sovietice, caă „adev rata Biseric  ortodox ”.ă ÎŢăurm toarea 
descriere sovietic , luat  din Dic ionarul ateist (Moscova, edi ia 2, 1966) 
– un ghid practic pentru agitatorii anti-religiţşiă–, se poate vedea, dinco-
lo de exager rileă şiă prţduc iile min ii sovietice, adev rataă şiăm rturisi-
toarea Biseric  ortodox  a Rusiei de ast zi. Se poate observa c  sovieticii 
îŢşişiă suŢtă cţŢştieŢ i de continuitatea istoric  cţŢfuz ; deoarece ei 
dateaz  „adev rata Biseric  ortodox ”ă îŢă periţadaă 1922-1926, adic  în 
perioada PatriarhuluiăTihţŢăşiăa celor care l-au urmat; îŢă timpăceă„ser-
ghiaŢiştii”, aşaăcumăaăţbservatăîŢămţdăclarăIzvestia în 1927, îşiăauăţrigi-
ŢeaăîŢă„Biserica Vie”ădiŢăaceeaşiăperioad . 

„ADEV RATAăBISERIC ăORTODOX ă (ABO):ăOă sect  ortodox -
monarhist , ap rut  în anii 1922-1926, care a fost organizat  în 1927, 
când Mitropolitul Serghie a proclamat principiile unei rela ii loiale fa  
de autoritatea sovietic . Elemente monarhiste, unite în jurul Mitropoli-
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tului Iosif (Petrovici) de Leningrad, sau iozefi i, au stabilit în 1928 un 
centruădeăcţŢducereăalăABOăşiăauăuŢitătţateăgrupurileăşiăelementele care 
se manifestaser  împotriva ordinii sovietice. În ar , ABO avea sus in -
tori printre cei afla iăîŢăgulaguriăşiăîmpreuŢ  cu elementele anti-sovietice 
ei s-au manifestat împotriva colectiviz riiă şiă auăţrganizat acte teroriste 
împţtrivaăPartiduluiăşiăaăactivit ilor sovietice, revolte etc. Avea sub con-
ducere în mediul rural o mul ime de c lug riăşiăc lug ri e, care se plim-
bau din loc în loc prin sate, vehiculând idei anti-sovietice. ABO a fost o 
organiza ie monarhist-revolu ionar  amplu ramificat . Ea cuprindea 613 
preo iăşiăc lug ri, 416 rani înst ri i, 70ădeăfţştiăţficialiă ariştiăşiăţfi eri. 
Cei mai fanatici membri, femeile nebune, dându-se drept profe i, sfinte 
şiă viŢdec toare, membre ale familiei imperiale, împr ştiauă ideiă mţ-
narhiste, conduceau propaganda împotriva conducerii Bisericii Orto-
dţxeăşiăîiăîŢdemŢauăpeăţameŢiăs  nu se supun  legilor sovietice. 

Caracteristici de baz  ale sectei: (1) respingerea Bisericii Ortodoxe 
condus  de patriarh, caă fiiŢdă „vâŢdut  luiă aŢtihrist”ă şiă lumii; (2) recu-
Ţţaşterea canonic  doar a celor care fuseser  hirotoni i de urmaşiiă luiă
Tihon; (3) acceptarea riturilor ortodoxe; (4) r spândirea ideii asupra 
apropieriiă sfârşituluiă lumii; (5) cultul membrilor familiei imperiale Ro-
manov: portretele lor sunt p strate ca obiecte sfinte, iar crediŢciţşiiă îŢă
secret se prosterneaz  în fa a lor; (6)ăîŢsuşireaăŢumelor arilţrăşiăaărude-
lor lor de c tre liderii sectei; (7) p strareaăşiăprţpagarea literaturii mo-
narhiste contra-revolu ionare; (8) înfiin area bisericilor din catacombe 
şiăaăm n stirilor în case. Institu ia preo iei este p strat , dar, în multe 
situa ii, anumite rituri sunt îndeplinite de simpliăcrediŢciţşi.ă ÎŢămarileă
s rb tori religioase, membrii sectei se întâlŢescă laă aşa-numitele surse 
(lacuri, izvţareăşiăalteleăasemeŢea), unde propaganda este sus inut  de 
diferite tipuri de înainte-v z tori, prevestitori, oameni nebuni, prţştiă
sfin i, care se bucur  de un respect deosebit în cadrul sectei. Luptându-se 
s  îi separe pe membrii sectei de influen a realit ii sovietice, liderii sectei, 
pentru a-i speria pe credinciţşi, se folosesc de mitul lui Antihrist, care se 
presupune c  ar domni în lume din 1917. Deci, pentru a nu c dea în cap-
cana lui, creştinii trebuie s  duc  o via  claustrat , un tip de vie uire 
eremitic , s -şiăpetreac  tot timpul în rug ciune, şiăs ăŢuăia parte la via a 
public .” 

Presa sovietic , în anii recen i, a dat ample dovezi ale existen ei 
acestei Adev rate Biserici Ortodoxe. Existen a ei este ilegal , iar mem-
brii ei sunt trata i ca delincven i de c tre regim. Din necesitate, princi-
piul ei de guvernare trebuie s  fie instruirea dat  de Mitropolitul Iosif în 
1927ăcelţrăcareăîlăurmau:ă„cţŢduce i-v  în mod independeŢt”; iar mem-
brii ei sunt propriii lideri, dup  cum prev zuse, „Ţuă dţară episcţpiiă şiă
preo ii, ciăşiăsimpliiămuritţri”. 
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Existen a acestei Biserici din catacombe este cu adev rat un semn 
pentru lumea ortodox : epoca m re iei ortodoxiei a trecut; suntem în 
plin  epoc  a catacombelor. În Rusia acest adev r este mai mult decât 
evident; printre multele dovezi, probabil c  ceaămaiăşţcant  este istoria 
Bisericii lui Hristos Mântuitorul din Moscova. Cândva un templu minu-
nat, un monument al p str rii p mântului rusesc de c tre Dumnezeu în 
1812ăşiăuŢăsimbţlăvizibilăalăcrediŢ ei întregului popor, a fost în întregime 
distrusădeă sţvieticiă şi, pân  ast zi, nimic nu s-a mai construit pe locul 
acelaă şiă aă r mas un gol în centrul capitalei ateismului mondial. O sur-
prinz toare m rturie a sensului s u pentru poporul rus se reg seşteă şiă
ast zi în nuvela Iskuplenye (Izb virea), de scriitorul sovietic Iulii Da-
niel; deşiăŢuăeraăelă îŢsuşiăcredincios, observa iile sale ating ceva foarte 
adânc în via a sovietic .ă„L-amăîŢtâlŢităpeăMişkaăLuryeălaăsta ia de me-
trou «Hala sovieticilor», lâng  gardul care înconjura excava ia. Intere-
sant: vor construi ceva aici, sau aceast  gaur  va r mâŢeăaşa, ca un mo-
nument al demol rii Bisericii lui Hristos Mântuitorul? Câ i ani au stat 
aceste scânduri aici, cuăafişeălipiteăpeăele... «Mişka, dar când au demolat 
biserica?» «Ce biseric ...? O, au demolat-ţăîŢă’34...» Acum 29 de ani au 
demolat biserica. În ciuda proverbului, locul sfânt este gol. Desigur, nu 
discut, nu sunt de niciun folos bisericile, chiar deloc; sunt monumente 
arhitecturale, Ţimicămaiămult:ădarăesteăacelaşiă lucru... L-au demolat pe 
Dumnezeu, iarăvalulădeăşţcădeă laăexplţzieă l-a r nit pe om, i-a produs o 
leziune. Surzenie, mu enie... Puroiul se prelinge de sub pansament, de 
sub articolele despre umanism...” (Autorul se afl  în închisoare acum.)  

Chiară şiă aşa, cel care caut  Biserica în Uniunea Sovietic  g seşteă
ast zi o gaur  în p mânt, o ran  adânc  a poporului ortodox rus, care nu 
este nicidecum ascuns  de fa ada fals  a patriarhiei moscovite. Dar în 
lumea liber  este situa ia diferit ? Aici apostazia voluntar , reîŢŢţireaăşiă
erezia au ob iŢutăaprţapeăaceleaşiărezultateăcaăşiăcţerci ia regimului ate-
ist în URSS. În spatele fa adei str lucitoare a majorit ii Bisericilor orto-
doxe libere, cuătriumfulălţră„ecumeŢist”, se afl  o mare gaur  în p mânt, 
abisul diferen ei care exist  între aposta iiă„ţficiali”ăşiă„simpliiămuritţri”:ă
r m şi a mântuitoare a Bisericii credincioase a multor na iuŢi.ăChiarăşiă
acum, aceştiă crediŢciţşiă suŢtă cţŢduşiă îŢă catacţmbeleă vţluŢtareă aleă în-
gr diriiădeăereziarhiiăecumeŢişti, adunându-se în jurul pu inilor episcopi 
care au mai r masăţrtţdţcşiăcuăadev rat. Astfel, Capul dumnezeiesc al 
Bisericii îi preg teşteăpeŢtruăŢecazurileăşiămaiămariăcareăseăpare c  stau 
înainte. Profe ia Sfântului înainte-v z tor Ignatie Harbin, f cut  acum 
30 de ani, nu mai pare atât de îndep rtat :ă„Ceea ce a început în Rusia 
seăvaătermiŢaăîŢăAmerica”. 

Dar, dac  astfel de vremuri groaznice vor veni peste noi, chiară şiă
America ortodox  – atât de slab , de lipsit  de experien  şiădeăŢaiv  – are 
tot ceea ce îi este necesar pentru a face fa  acestor vremuri, în exemplul 
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Mitropolituluiă Iţsifă şiă celă ală adev ra ilţră creştiŢiă ţrtţdţcşiă diŢă primulă
p mâŢtăcareăaăexperimeŢtatăjugulăîŢfricţş tor al ateismului satanic. 

Sfinte sfin iteăŢţuleămuceŢiceăIţsifăşiătţ i noii mucenici ai jugului 
comunist, ruga i-v  lui Dumnezeu pentru noi! 

 
 

EPISTOLELE MITROPOLITULUI IOSIF 

Acestea sunt principalele epistole care au ajuns la noi de la pri-
mul conduc tor al Bisericii din catacombe, care demonstreaz  pozi ia 
sa neînfricat  împotriva serghianismului, precumăşiăapari ia lui. 

 

REZOLU IE ASUPRA RAPORTULUI VICARILOR PETROGRADULUI 

Document din 23 decembrie 1927 

PeŢtruăaăcţŢdamŢaăşiăcţŢtracaraăultimeleăac iuni ale Mitropolitu-
lui Serghie, careă suŢtă cţŢtrareă duhuluiă şiă biŢeluiă SfiŢteiă Bisericiă aă luiă
Hristos, în condi iile prezente nu avem alte mijloace în afar  de separa-
rea decisiv  deăelăşiăigŢţrareaăţrdiŢelţrălui.ăDeăacumăîŢaiŢte, aceste or-
dine s  fie acceptate doar de hârtia pe care sunt scrise, şiăcare tolereaz  
orice, şiădeăaerulăŢesim itor care con ine orice, darăŢuăşiădeăsufleteleăviiă
ale copiilţrăcrediŢciţşiăaiăBisericiiăluiăHristţs. 

Separându-ne de Mitropolitul Serghie şiădeăacteleăsale, noi nu ne 
separ m de ierarhul conduc tor legal, Mitropolitul Petru, şiăŢiciădeăSino-
dul acelor ierarhi care au r masă crediŢciţşiă şiă careă seă vaă îŢtruŢiă la un 
moment dat în viitor. Fie ca acest Sinod, singurul nostru judec tor com-
petent, s  nu ne g seasc  vinova i de îndr zneala noastr . Fie ca el s  ne 
judece nu ca dispre uitori ai sfintelor canoane ale P rin ilor, ci doar ca 
temându-ne de a nu le înc lca. Chiar dac  amăgreşit, Ţţiă amăgreşită îŢă
mod sincer, din râvn  pentru puritatea ortodoxiei în aceast  epoc  plin  
de r utate.ăŞiădac  ne vom dovedi a fi vinova i, atunci s  merit m în mod 
deosebit a fi dispre ui i, iarăŢuădepuşi.ă 

Şi, astfel, chiar dac  to i p storii ar fi s  ne p r seasc , fie ca P sto-
rul dumnezeiesc s  nu ne p r seasc , dup  nemincinoasa Lui f g duin  
de a r mâne în Biserica Sa pân  laăsfârşitulăveacurilţr. 

 
 

APEL C TREăCREDINCIOŞIIăDIN PETROGRAD 

Document de la începutul anului 1928, scris din Rostov 

Arhip storii provinciei ecleziale din Yaroslavl – Agatanghel, Mitro-
polit de Yaroslavl, Serafim, arhiepiscop de Uglich, fost înlocuitor al loc-
iitorului patriarhal, arhiepiscopul Varlaam, fost de Pskov, acum condu-
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când vicariatulăDaşedţvskiăalăeparhiei Yaroslavl, şiăEvgheŢie, episcop de 
Rostov – printr-uŢădţcumeŢtăspecialăşi-au declarat îŢgr direa de Mitro-
politul Serghie şiă iŢdepeŢdeŢ aă lţră îŢă ceeaă ceă priveşteă cţŢducerea tur-
melor încredin ate lor de Dumnezeu. Acest document, semnat în 27 ia-
nuarie (7 februarie), a fost atât de necesar în condi iileăacestţrăvremuriăşiă
datorit  atitudiŢiiămaselţrădeăcrediŢciţşi, iar aceast  îŢgr dire este atât 
de bine fundamentat , încât eu, locuind în regiunea Yaroslavl, am luat 
parte la aceast  îŢtâlŢireăşiăamăad ugat semn tura mea. 

Prin urmare, de acum înainte, toate ordinele Mitropolitului Ser-
ghie nu mai au nicio autoritate asupra noastr . Toate acestea m  îndrep-
t esc s  protestez din nou împotriva mut rii mele ilegale din sânul tur-
meiădiŢăLeŢiŢgradăşiăs  cer o decizie corect  din punct de vedere canonic 
cu privire la aceast  chestiune, în cadrul unei examin ri adecvate de c -
treăepiscţpiiăţrtţdţcşi.ă IarăpâŢ  la stabilirea unei astfel de hot râri, eu 
consider c  nu am dreptul de a p r si turma care mi-a fost încredin at  
(şiăaceastaăîŢăseŢsulăCaŢţŢuluiă16ăalăprimuluiăşiăalăceluiăde-al doilea Si-
nod) pe baza unor decizii arbitrare a administratorilor Bisericii, care nu 
au parte de încrederea noastr :ă şi, înaintea Domnului Dumnezeuă şiă aă
conştiiŢ ei mele, eu îmi asum obliga ia de a lua m suriăpeŢtruăliŢiştireaă
turmeiămeleă tulburateă şiă agitate.ă PeŢtruă aceasta, le cer în primul rând 
episcopilor mei vicari s  slujeasc  turma credinciţşilţrădiŢăLeŢiŢgradăîŢă
acord cu mine. Preasfin itului Dimitrie, episcop al Gdovului, îi ofer con-
ducerea temporar  a eparhiei LeŢiŢgradului.ăŞiăPreasfiŢ itului Grigorie 
îi cer, de asemenea, s  continue s  slujeasc  în Lavra Sfântul Alexandru 
Nevski ca loc iitor al meu, în acord cu mine. 

Cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste p stţriă şiă pesteă tţ i 
crediŢciţşii, v  cerăşiăv  implor s  ave i încredere în conducerea noastr  
şiăîŢăpurtareaădeăgrij  pastoral , îŢăpaceăşiăîŢăliŢişteăcţŢtinuând lucrarea 
rug ciunii, mâŢtuireaăsufletuluiăşiăaăslujbeiădumnezeieşti, supunându-v  
cu smerenie autorit ii civile, care pentru moment nu a permis smereni-
ei mele s  fie în imediat  comuniune de rug ciune cu turma încredin at  
mie. În ciuda faptului c  sunt departe, permanent îmi voi aminti în rug -
ciune deă vţiă şiă v  voi purta de grij , cerând ca numele meu s  fie po-
meŢitălaăsfiŢteleăslujbeăîŢămţdăţbişnuit. 

Fie ca Domnul s  aud  cererea noastr  comun  şiăfieăcaăElăs  bine-
cuvâŢtezeăîŢăpaceăşiăliŢişteăBisericaăŢţastr  mult suferind .  

 
 

EPISTOL  C TRE UN ARHIMANDRIT DIN PETROGRAD (1928) 
 
Drag  p rinte,  
Pân  nu de mult am crezut c  disputa mea cu Mitropolitul Serghie 

aă luată sfârşită şiă c , refuzând s  m  dedic politicii murdare, intrigilţră şiă
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urm ririiăduşmaŢilţrăşiătr d torilor Bisericii, puteam s  m  retrag în pa-
ce, dedicându-m  prţtestuluiăşiăr zboiului împotriva acestei politici neo-
nesteăşiăîmpţtrivaăarbitrariului.ăŞiăamăfţstădepliŢăsiŢcerăatuŢciăcâŢdăamă
gâŢdităşiăamăspusăc  „ŢuăîŢcepăŢiciuŢăfelădeăschism ”ăşiăc  m  voi supune 
pedepsei nedrepte – pân  laăţprireădeălaăslujireăşiăexcţmuŢicareă–, spe-
rând doar în dreptatea lui Dumnezeu. 

Dar s-a dovedit c  via a eclezial  nu st  la temperatura de înghe , 
ciăclţcţteşteăşiăfaceăspumeăpesteătemperatura normal  de fierbere.ă„Ca-
zulămeuămiŢţr”ă s-a dovedit curând a fi doar o mic  parte a unui abuz 
monstruos, slav  omeneasc  şiătr dare a Bisericii pentru interesele ateis-
muluiăşiăpeŢtruădistrugereaăacesteiăBiserici, încât pentru mine a r mas 
de mirare, de aici înainte, Ţuădţarăprţpriulămeuăcalmăşiăr bdarea mea, ci 
şiăiŢdifereŢ aăşiăţrbireaăacelţraăcareăîŢc  mai cred c  cei care au permis 
şiăauăf cut acest lucru hidos fac lucrarea lui Dumnezeu, c  „salveaz ”ăBi-
serica şi c  o conduc, iar nu c  o r nesc f r  mil , o batjocoresc, num -
rându-seăîŢtreăduşmaŢii ei, t indu-se de la trupul ei – pentru c  nu sunt 
ei cei care îi taie din Trup pe cei care nu mai pot îndura aceast  destr -
b lare, aceast  coerci ieăşiăaceast  politic  hidos de blasfemiatoare. 

Poate c  aşăfiăpututăsupţrtaăşiăacestea.ăPuteamăpresupuŢe c  nu m  
privesc aceste lucruri, dup  cum problema mea de acum nu este a ta. 
Dar, drag  p rinte, dintr-odat  am început s  simt, cu mult  durere, c  
sunt în mare m sur  responsabil pentru soarta cea rea a Bisericii. Pân  
la urm , dup  cumăştii, sunt unul dintre înlocuitorii loc iitorului patriar-
hal, care, având datoria de a p timi, este obligat nu doar s  ia locul pre-
decesorului arestat, ci s  fie pentru el, chiarăşiăatuŢciăcâŢdăesteă liber, o 
„rezerv ” gata s -i ia locul în caz de c dere duhţvŢiceasc . Pentru mai 
mult  siguran , o astfel de c dere, în condi ii normale de via  eclezial , 
trebuie s  fie înso it  de un proces şiădeăţădecizieăsiŢţdal . Dar ce fel de 
proces şiădecizieăsiŢţdal  sunt posibile acum, în condi iileăactuale?ăŞiăîŢă
urma c rei examin riăşiăhţt râri sinodale mi s-a aplicat o pedeaps  care, 
dup  canoane, este permis  doar în cazul unui p cat foarte mare s vârşită
de mine? Din care motiv, cerâŢdăexamiŢareăşiădecizieăsiŢţdal  într-o si-
tua ie, permi i lipsa acestora într-o alta? 

Un astfel de argument nu poate servi decât ca material pentru ca-
pitolul privitor la contradic ii dintr-un manual de logic . Dar nu trebuie 
decât s  aştept m, sperând c  va veni timpul când vom vorbi despre toa-
te acestea tot la o judecat .ăŞiăr mâne de v zut cine va fi atunci mai acu-
zat. Dar, pentru moment, lucrurile stau astfel: nu vom da Biserica în 
mâinile tr d torilor, ale politicienilor lipsi i de onestitateăşiăaleăageŢ ilor 
ateismuluiăşiădistrugerii.ăIarăpriŢăacestăprţtestăŢuăŢeăt iem din Trupul ei, 
ci îi t iemăpeăeiădeălaăŢţiăşiăspuŢemăcuăîŢdr zneal : nu doar c  nu am fu-
git, darăŢiciăŢuăvţmăfugiăşiăŢuăvţmăplecaăŢiciţdat  de la sânul adev ratei 
Biserici Ortodoxe, dar pe ceiăcareăŢuăsuŢtăcuăŢţiăşiăpeŢtruăŢţi, ci împo-
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triva noastr , îi consider m a fiăduşmaŢiiăei, tr d tţriăşiăucigaşi.ăNuăŢţiă
suntem cei care facem schism , nesupunându-ne Mitropolitului Serghie, 
ci mai degrab  voi, care sunte iăsupuşiălui, merge i în adâncul condam-
n rii Bisericii. V  chem m şiăv  înt rim puterile ca s  lupta i pentru in-
dependen a Bisericii, doar c  nu în maniera în care crede i c  vi se cere: 
ŢuăpriŢăacţrdulăcuăceiăcareărţbescăBisericaăşiă cuăceiăcareăucidăsfâŢtaăeiă
independen , care se manifest  acum prin sfânta ei dreptate, ci mai de-
grab  printr-un protest puterŢică şiă decisivă împţtrivaă ţric rei concesii, 
împţtrivaă cţmprţmisurilţră ipţcriteă şiămiŢciŢţaseă şiă împţtrivaă tr d rii 
intereselor ei în favoarea satanismului f r  DumŢezeuă şiă aă r zboiului 
amarŢicăîmpţtrivaăluiăHristţsăşiăaăBisericiiăSale. 

Chiar nu vede i contradic iaăşiăŢecţŢcţrdaŢ a, care nu sunt com-
patibile cu nimic din dilema voastr ? Vei zice:ă„Neăve i priva de asculta-
rea pe care v-o dator m prin faptul c  deveni i schismatic, sau, supunân-
du-v  Mitropolitului Serghie, ne ve i înt ri puterile în lupta pentru inde-
penden aăSfiŢteiăBiserici?”ăEu sunt schismatic?! Supunerea fa  de Ser-
ghieă esteă ţă „lupt  pentru independen aă Bisericii”?!ă Dragul meu! Orice 
b trânic  din Leningrad ar râde de o astfel de idee! 

Poate, nu spun nu, „îŢă prezeŢtă suŢt mai mul i ca tine, decât ca 
Ţţi”.ă Şiă pţateă c  „majoritatea nu este de partea mea”, dup  cum spui. 
Dar eu nu m  voi considera niciodat  schismatic, chiar dac  ar fi s  r -
mân absolut singur, aşaăcumăaăfţstăcâŢdvaăuŢulădiŢăsfiŢ ii m rturisitori. 
Problema nu este una de cantitate, s  nu ui i aceasta niciodat : Fiul lui 
Dumnezeu, când va veni, va g si El oare credin  pe p mânt? (Luca 
18:ă8).ăŞiăpţateăc  ultimiiă„r zvr ti i”ăîmpţtrivaătr d torilţrăBisericiiăşiăaă
complicilor ruin rii Sale nu vor fi episcţpiăşiăarhiepiscopi, ci doar simpli 
muritori, tot astfel cum lâng  Crucea lui Hristos ultima Lui suflare de 
suferin  a fost auzit  de câteva suflete simple, care erau aproape de El. 

Aşadar, drag  p rinte, nu m  judeca atât de aspru, mai ales din 
perspectiva lui Balsamon al t u. Eu cred c  el este departe de ceea ce, pe 
în elesulătuturţrăşiădeasupraăţric ror comentarii, au scris autorii sfinte-
lor canoane şiăc , în orice caz, acest Balsamon nu poate fi considerat un 
comentariu pertinent şiăfidel al situa iei în care ne afl m noi, care nu a 
fost prev zut  de niciun comentariu sau canon. 

Nu m  judecaăatâtădeăaspruăşiăîŢ elege în mod clar cele ce urmeaz :  
1. Euă Ţuă suŢtă delţcă schismatică şiă Ţuă ceră schism , ci purificarea 

Bisericii de aceia care au sem nat adev rata schism  şiăauăprţvţcat-o. 
2. A ar taăcuivaăprţpriileăerţriăşiăgreşeliăŢuăîŢseamŢ  schism , dar, 

pentru a vorbi f r  ţcţlişuri, înseamn  s  pui la ham un cal s lbatic. 
3. RefuzulădeăaăacceptaăreprţşurileăîŢtemeiateăşiădirectiveleăesteădeă

fapt o schism  şiăţădispre uire a adev rului. 
4. În construirea vie ii ecleziale, participan ii nu sunt doar cei din 

conducere, ci întregul trup al Bisericii, iarăschismaticăesteăacelaăcareăîşiă
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arog  drepturi care-i dep şescăautţritateaăşiăîŢăŢumeleăBisericiiăîşiăper-
mite s  spun  ceea ce nu este împ rt şitădeăcţlegiiăs i. 

5. Mitropolitul Serghie s-a ar tat a fi un astfel de schismatic, deoa-
receăşi-a dep şităcuămultăatribu iileăşiăaărespiŢsăşiăaădispre uit vocile mul-
tor ierarhi, în mijlocul c rora adev rul a fost p strat. 

Tu observi, printre altele, c  între diferitele drumuri spre adev r, 
„HristţsăŢe-a ar tat o nou  cale:ăceaăaăiubiriiădeăaprţapele”.ăReferitor la 
aceasta, î i amintesc doar, p rinte, despre minunata concluzie a Mitro-
politului Filaret din predica sa despreăiubireaăduşmaŢilţr:ă„Deci, dispre-
ui i-iăpeăduşmaŢiiă luiăDumŢezeu, lovi iăduşmaŢiiăŢeamului, iubi i-i pe 

duşmaŢiiăvţştri!ăAmiŢ.”ă(Vţl.1, p.ă285.ăVeziăşiăApţstolul iubirii, II Ioan 1: 
10-11). 

Ap r torii lui Serghie spun c , dup  canoane, este permis s  te se-
pari de episcop doar din motiv de erezie condamnat  de un sinod. Împo-
triva acestui argument se poate r spunde c  faptele Mitropolitului Ser-
ghie se încadreaz  destulădeămultăşiă îŢăaceast  categorie, dac  se are în 
vedere o violare atât de flagrant  a libert iiăşiădemŢit ii Bisericii, Cea 
Una, Sfânt , Soborniceasc  şiăApţstţleasc . 

Dar, dincolo de aceasta, canoanele însele nu au putut s  prevad  
multeălucruri.ăŞiăpţateăciŢevaăs  nege faptul c  este chiar mai r u decât 
orice erezie atunci când cineva înfige un cu it în îns şiăiŢimaăBisericiiă– 
libertateaăşiădemŢitateaăei?ăCeăesteămaiăr u: uŢăereticăsauăuŢăucigaşă(ală
Bisericii)? 

„Caăs  nu pierdem pe nesim ite, încetul cu încetul, libertatea pe ca-
re Domnul nostru Iisus Hristos, Izb vitorul tuturor oamenilor, ne-a 
dat-o ca un dar prin propriul S u Sânge...” (din Canonul al 8-lea al celui 
de-al treilea Sinod Ecumenic). 
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8. Episcopul Ierotei  

ŞIăPRIETENULăS U, IEROSCHIMONAHUL SERAFIM 

Pomeni i la 31 mai (†1928) 
 

P stţrulăcelăbuŢăîşiăpuŢeăsufletul pentru oile sale. 
(Ioan 10: 11) 

 
Primul mucenic al Bisericii din catacombe, care a murit pentru cu-

r ia Bisericii lui Hristos chiar la începutul izbucnirii necuviosului ser-
ghianism, a fost un tân răşiăzelţsăierarh, bine cunoscut Patriarhului Ti-
hon, episcopul Ierotei Athonik de Nikolsk, din eparhia Ustiug cel Mare, 
un vicariat al Vologd i.ăŞiăp mântul muceniciei sale, câmpiile din nordul 
Rusiei, cândva bogat în sfin i c lug ri glţriţşi aiă „Tebaideiă Ţţrdice”, a 
devenit acum şi mai plin de sfin i, de muceŢiciiăşiăm rturisitorii Bisericii 
lui Hristos. 

EpiscţpulăIerţteiăeraămultăiubităşiăfţarteăpţpularăpriŢtreămembriiă
turmeiăsale.ăSiŢceritateaăluiăşiărefuzulăs u de a se supune Mitropolitului 
Serghie şiăŢţiiăsaleăpţliticiăbisericeştiăsauădeăaăseăruga, în timpul slujbe-
lor bisericeşti, pentru statul sovietic urâtor de Dumnezeu, l-a condus la 
cununa muceniceasc . În mai 1928, când autorit ile sovietice au venit 
s  îl aresteze, oamenii s-au adunat în num rămareăşiăŢuăauăpermisăcaăelă
s  fie arestat. F r  a mai pierde timpul, autorit ile l-auăîmpuşcatăîŢăcapă
şiăl-au omorât. Astfel, c zând mort în bra ele turmei sale iubite, muceni-
cul a împlinit literal cuvintele lui Hristos, pe care tocmai le citase în 
epistola sa c tre turm  (a se vedea mai jos): P stţrulăcelăbuŢăîşiăpuŢeăsu-
fletul pentru oile sale.ăŞi, ca o jertf  aleas , el a mers direct la tronul lui 
Dumnezeu ca primul mijlocitor ceresc al Bisericii din catacombe, ai c rei 
membri, începând din acel moment, aveau s  treac  prin cele mai groaz-
nice suferin eăşiăchiŢuri, cuătţateăacesteaăcrescâŢdăşiădeveŢiŢdăpurt torii 
cur iei adev ratei Biserici Ortodoxe în Rusia. 

Episcopul Ierotei avea un tân r prieten, p rintele Serafim. Urm -
toarea povestire din via a lui este descris  de o rud  a sa, E. Kon evici. 

„P rintele Serafim s-a n scutăîŢă1897ăşiă iăs-a pus numele Serghie. 
Şi-a petrecut copil ria la Petersburg, unde tat l s u, Constantin Voenski, 
eraăpazŢiculăşefăalăarhivelor Ministerului de Educa ie Public  şiă istţric.ă
Ciudat de spus, era ceva asem n tor între familia VoeŢskiăşiăKaramazo-
vii romanului lui Dostoievski. Tat l familiei, ducând din copil rie o via  
imoral , aveaă ţă miŢteă uşuratic  şiă sţ ia lui, Olga, fiind exasperat  de 
comportamentul lui, era în permanen  în r zboi cu el, fapt care crea 
scene nepl cute, aşaăîŢcâtăatmţsferaăc minului era dificil . 
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Acest lucru s-a reflectat în mod negativ asupra b iatului, care era fragil 
şiă seŢsibil.ă Elă aă realizată curâŢdă c  tat l s u tr ia pentru patimile lui. 
Serghie nu voia s  fie astfel. Prin urmare, el a început s -şiădezvţlteăcuă
putere voin a. El a citit c r i cu acest subiect, dormea pe podeaua goal  
şiăchiarăaăfţstăpeăpuŢctulădeăaăse apuca de yoga. Apoi, într-o zi a mers la 
Valaam. Grandoarea marii m n stiri a l sat o impresie adânc  asupra 
lui; acolo, sufletul s uă şi-a g sit casa. El a început s  mearg  des în 
pelerinaj la Valaam; chiar l-aăcţŢviŢsăşiăpeătat l lui s  mearg  acolo. În 
acel loc, tat lăluiăa renun at printr-o minune la fumat, lucru pe care nu a 
fost capabil s -l fac  pân  atunci. În 1917, Serghie a terminat Academia 
Militar . Vârtejul revolu iei a împr ştiată membriiă familiei:ă tat l s u a 
murit în Malta, iarăSerghieăşiămamaăluiăs-au dus îŢăţraşulăNikţlski, unde 
s-auăaşezatăîŢăcasaăuŢuiăpreţtăşiăauătr it în mare s r cie. 

Aici a avut loc cea mai semnificativ  întâlnire a lui Serghie cu tân -
rul episcop Ierotei. Episcopul l-aăhirţtţŢităpreţtăşiăaăslujităîŢtr-o parohie. 
Între timp, Revolu iaăseăîŢtiŢdeaăşiăclerulăeraăextermiŢat.ăEpiscţpulăIe-
rotei l-a prezentat pe p rintele Serghie Patriarhului Tihon în calitate de 
candidat pentru episcop. Patriarhul l-a chemat la Moscova. El a mers, 
s-aăîŢtâlŢităcuăpatriarhulăşiălaăîŢtţarcerea sa la Nikolsk a fost arestat. În 
îŢchisţareă aă trecută priŢă tţrturileă ţbişŢuiteă careă seă aplicau membrilor 
clerului de c tre regimul ateist. A f cut tuberculoz . A fost în cele din ur-
m  eliberatădiŢă îŢchisţareăcaă„s  moar  acas ”, fapt care s-a întâmplat 
de altfel foarte curând, în anul 1923, când avea doar 26 de ani. Pe patul 
de moarte, prietenul s u, episcopul Ierotei, l-a tuns în schima mare cu 
numeleădeăSerafimăşiăl-a înmormântat dup  obiceiul Bisericii. 

În 1915 l-am întâlnit pe p rintele Serafim pentru prima dat . Era 
pe atunci studentul Serghie, un prieten apropiat al fratelui meu, care ur-
maăşcţalaăîŢăPetersburg.ăEraăuŢătâŢ răscuŢdăşiăslab, cu p rulăŢegruăşiăcuă
un chip extraordinar de dr gu  şiădeăatr g tţr.ăElăaveaăţchiăfrumţşi, de 
un albastru închis. Era în el ceva de dincolo de lumea aceasta. 

Când a venit vestea mor ii p rintelui Serafim, i-am scris tat lui 
s u:ă „Drag  unchiule Kostea, cât de fericit sunte i. Sunte i tat l unui 
sfânt! În ziua mor ii va veni la dumneavoastr  şiăv  va duce în acel p -
mânt unde se afl  el acum, uŢdeăŢuăvţrămaiăfiălacrimiăşiătriste e, ci bu-
curieăveşŢic ”. 

O, Doamne, ţdihŢeşteăcuădrep ii sufletele robilor t i, episcopul Ie-
roteiăşiăierţschimţŢahulăSerafim, şi, pentru rug ciunile lor, d -ŢeăşiăŢţ-
u  t ria de a m rturisi adev rata ortodoxie pân  la ultima noastr  sufla-
re. Amin. 
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SEPARAREA LUI IEROTEI, EPISCOP DE NIKOLSK 
Document din 12 ianuarie 1928 

 
C tre to i împreun -lucr torii cu mine în numele Domnului în p -

mântul duhovnicesc, c treă clerulă şiă c tre laicii din eparhia Ustiug: În 
numele Tat luiăşiăalăFiuluiăşiăalăDuhuluiăSfâŢt. 

ŞiăŢeăîŢvredŢiceşteăpe noi cu o singur  gur  şiăcuăţăsiŢgur  inim  
s  sl vim Numele T u preasl vit. 

Dragi p stţriăşiăcrediŢciţşiăfiiăaiăBisericiiăOrtţdţxe, vţiăşti i c  f r  
unitate nu exist  mântuire. Organismul Bisericii este unul: Hristos este 
capul Bisericii; gura, ochii, mâiŢileăşiăpiciţareleăsuŢtăp stţriiăşiăîŢv to-
rii, organele Bisericii; iar trupul Bisericii sunt to i cei ce cred în numele 
Domnului nostru Iisus Hristos. 

ÎŢtregulătrupăseămişc  cuăuŢăsiŢgurăsufletăşiăesteăaŢimatădeăţăsiŢgu-
r  inim . Partea trupului care nu este hr nit  de sângele inimii se des-
prindeăşiăpiere.ăAstfel, în fa aăţchilţrăŢţştri, au c zut din Biseric  reno-
va iţŢiştii; ei nu voiau s  fie în comuniune cu întâi-st t torul Bisericii, 
cu Preafericitul Patriarh, şiăacumăputrezescătreptat, ca o mân  sau un pi-
cior nefolositor, care a fost t iatăşiăaruŢcatăpeăp mânt. 

Dup  renova iţŢiştiiă„Bisericii Vii”, auăfţstă„autţcefaliştii”ă– cei ca-
re l-au urmat pe arhiepiscopul Grigorie de Ekaterinburg (gregorienii), 
careăŢuăîlărecuŢţşteauăcaălţc iitor patriarhal pe Mitropolitul Petru. Iar a-
cum, unitatea Bisericii a fost rupt  de Mitropolitul Serghie, înlocuitorul 
Mitropolitului Petru. Atâta timp cât a fost un p zitor credincios al scau-
nului patriarhal care i-a fost încredin at, întreaga Biseric  l-a considerat 
c l uzitorul ei; dar când a desf şurată ac iuni arbitrare care n-au fost 
aprobate nici de oamenii Bisericii, nici de Sinodul Episcopilor, şiăf r  bi-
necuvântarea Mitropolitului Petru, atunci nimeni nu este obligat s  ur-
meze calea erorilor lui. 

În perioada renova ionismului Bisericii Vii, to i fiii adev ra i ai Bi-
sericii s-au separat de Sinodul renova iţŢistădiŢă1923ăşiădeăSiŢţdulăBise-
ricii Vii, şi, treptat, s-au adunat în jurul Preafericitului P rinte Patriarh 
şiăîŢăjurulăepiscopilor care se aflau în comuniune bisericeasc  cu el. Tot 
astfel şiăacum, Mitropoli iiăPetruăşiăChiril, Mitropoli ii Iosif al Leningra-
dului, ArseŢieăalăNţvgţrţduluiăşiăAgataŢghelăalăYaroslavlului, episcopul 
Arsenie – vicar al Moscovei (fost al Serpuhovului, acum retras), arhie-
piscopul Serafim de Uglich, arhiepiscopul Atanasie al Kievului, episcopii 
Dimitrie al Gdovului, Victor de Votkinsk, Serafim, fost al Dimitrievului 
(Zvezdinski, retras), Irinarh al Marelui Ustiug, episcţpiiădiŢăexilăşiămul i 
al ii, şi, de asemenea, un grup al clerului din capital  şiădelega ii autori-
zate de comunit iă deă crediŢciţşiă – to i, în forme diferite, au declarat 
Mitropolitului Serghie dezacţrdulăşiăseparareaălţrădeăel.  
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Unii dintre ei declar  c  Serghieă şi-a întins mâinile spre tronul patri-
arhal, luptându-se s  îl r stoarne, întrucât în Sinodul s u sunt persoane 
în care Biserica nu are încredere. Al ii spun c  Serghie a introdus o ten-
din  politic  în via a Bisericii (a se vedea Declara ia lui din Izvestia, 19 
august 1927).ăTţtuşi, al ii indic  faptul c  Mitropolitul Serghie a ales o 
cale infam  de duplicitate diplomatic , de în elegeriăşiăcţmprţmisuriă– 
ca pentru salvarea Bisericii – şiăaăl sat deoparte calea dreapt , dar plin  
de necazuri, a Crucii, adic  a r bd riiăşiăaăfermit ii. 

ÎŢăsfârşit, el a f cutăuzădeă îŢşel ciune, numindu-şiăSiŢţdulă „orto-
dţxăşiăpatriarhal”, în timp ce în realitate organizarea lui este o c lcare în 
picioare a canoanelor Bisericii: Mitropolitul Petru, loc iitorul patriarhu-
lui, Ţuăşi-a dat acordul pentru un astfel de lucru, elăŢereuşiŢdăs  ob in  
nici binecuvântarea Preafericitului Patriarh în 1924. Ceea ce renova io-
ŢiştiiăşiăgregţrieŢiiăŢuăauăreuşităs  fac , a f cut cu viclenie Mitropolitul 
Serghie: a legat Biserica de autoritatea civil , exprimând supunere du-
hovŢiceasc  fa  de ea. 

Decretul asupra separ rii Bisericii de Guvern nu exist  pentru Ser-
ghieăşiăpeŢtruăceiăcare-l urmeaz . Prin urmare, pentru realizarea planu-
rilor sale, Mitropolitul Serghie, înc lcând Canonul 9 al Sinodului de la 
Calcedon, faceăuzăchiarăşiădeăputereaăŢţŢ-bisericeasc . 

În ceea ce m  priveşte, recunoscându-mi responsabilitatea înain-
teaăluiăDumŢezeuăşiăaăturmeiăîŢcrediŢ ate mie, am declarat, la 10/23 ia-
nuarie anul acesta, episcopului Sofronie, care a fost numit pe scaunul 
Marelui Ustiug de c tre Sinod (cel al lui Serghie), c  turmaămeaăşiăclerulă
din Nikolsk – cu excep ia clerului de catedral , care a fost respins de c -
tre oameni – nu putem s  îl accept m pe el, deoarece ne-am separat de 
SerghieăşiădeăSiŢţdulălui.ăŞi, pe de alt  parte, eu l-am informat pe Mitro-
politul Iosif (al Leningradului) c  uŢescăcaŢţŢicăcuăelăclerulăşiălaiciiăepar-
hiei Marelui Ustiug, în acord cu binecuvântarea Vl dic i Irinarh, al c rui 
înlocuitor legitim sunt în momentul de fa  pentru întreaga eparhie a 
Marelui Ustiug. 

A trebuit s  suf rămultătţtăfelulădeăcalţmŢiiăşiăjigŢiriăpeŢtruălucr -
rile mele arhipastorale pentru binele Bisericii. Dac  sunt canoane apos-
tolice conform c rora clerul nu trebuie s  fac  nimic f r  voia episcopu-
lui lor, atunci voia mea exprimat  în epistola de fa  este prin urmare cu 
atât mai mult vrednic  de a fi acceptat . 

Cu toate acestea, dorind s  aud de la voi, dragi copii, c  sunte i în-
tr-uŢăsiŢgurăsufletăşiăîŢtr-un singur cuget cu miŢeăşi, de asemenea, res-
pectând libertatea voastr  de auto-determinare, propun ca epistola mea 
s  fie citit  şiăs  se mediteze asupra ei la adun rileăcrediŢciţşilţr, astfel 
încât to i s  ştieăcumăstauălucrurileăşiăs  intre în comuniune cu mine în 
mod liber, r mâŢâŢdăcrediŢciţşiălţc iitorului tronului patriarhal, Mitro- 
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politului Petru, şiă îŢtregiiăBisericiăOrtţdţxeăRuse, pentru care lucru v  
cer s -mi trimite i o declara ie scris . 

Numai clerul de la catedrala Întâmpin rii Domnului din Nikolsk, 
preotul de la renova iţŢiştiăSerghieăAraŢţviciă(diŢăKudrilţ)ăşiăprţtţpo-
pulăIţaŢăGţlubevă(diŢăŞaŢgţ)ăs-au manifestat în mod deschis împotriva 
mea, împr ştiiŢdătţtăfelulădeăştiriărele, deăbârfeăşiăabsurdit i. Ei au scris 
plângeri nefondate împotriva mea c treăSiŢţdăşiăprţtţpopul Mihail Kra-
sov (din Vokhma) a dus personal aceste plângeri la Moscova; fapt pentru 
care au fost opri iădeălaăslujireaăcelţrăsfiŢteăşiăsuŢtăîŢăstareădeăexcţmuni-
care din partea mea pân  când nu vor ar ta p rere de r u sincer  în for-
ma stabilit  pentru renova ioŢişti, sau pân  când un sinod complet al 
episcopilor nu va judeca situa ia Mitropolitului Serghie şiă aă celor care 
sunt cu el (Canonul 10 al Sfin ilor Apostoli). 

Îi pun înaintea voastr  peăaceştiămerceŢari, care v d lupul apropi-
indu-seă şiă fug; s  nu-i urma i, fra iiă şiă cţpiiiă mei, ci s  avem înaintea 
noastr  un alt exemplu: pe p storul cel bun. P stţrulă celă buŢă îşiă puŢeă
sufletul pentru oile sale. Amin. 

Pe 12/25 ianuarie 1928, am primit r spunsul Mitropolitului Iosif: 
„CţŢduce i-v  independent. Justificarea noastr : credin  fa  de Mitro-
politulăPetru.ăIţsif.” 

Ierotei, episcop de Nikolsk 
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9. Episcopul Victor al Glazovului 

ŞIăÎNV TURA LUI DESPRE LIBERTATEA BISERICII 
Pomenit la 19 iulie (†1934) 

 
Acumăşti i c  prieteŢiaălumiiăesteăduşm nie 

fa  de Dumnezeu.  
(Iacov 4: 4) 

 
Episcopul Victor Ostrovidov a fost fiu al unui cânt re  bisericesc. 

El a intrat în m n stire de tân răşiăaăpetrecutămul i ani acolo. El a do-
bâŢdităşiăţăeduca ie teologic  bun  şiăîŢă1912ăaăpublicat un studiu deta-
liatăasupraă„Nţilţrăteţlţgi”, criticând o nou  mod  teologic  care g sise 
expresie mai ales în cartea Mitropolituluiă(maiătârziuă„Patriarh”)ăSerghieă
Doctrina mântuirii (Kazan, 1898). 

Dup  revolu ia din 1917, el a fost episcop vicar al eparhiei Viatka, 
cuă titlulă „alăGlazţvuluiă şiăVţtkiŢskului”, cu sediul în Viatka. În 1922 a 
fţstăarestatăşiăaăstat în închisoare pân  în 1925. Când a ap rut Declara ia 
din 1927, vţceaăsaăaăfţstăprimaăcareăaăprţtestatăşiăturmaăluiăiăs-a al turat 
în separarea de Mitropolitul Serghie, ceea ce a dus la arestarea şiăîŢtem-
ni area sa în lag rul de concentrare de la Solovki, unde a stat din 1928 
pân  în 1930, lucrând pe post de contabil la fabrica de funii, la aproxi-
mativăuŢăkilţmetruăşiăjum tate de cl direa principal  a fostei M n stiri 
Solovki. Casa mic  îŢă careă lţcuiaă şiă muŢceaă seă aflaă îŢtr-uŢă lumiŢişă ală
p durii; în adâncul acestei p duri el s vârşeaăîŢăsecretăslujbeăbisericeşti, 
împreun  cu al i membri ai Bisericii din catacombe. 

În Solovki, în ciuda st rii tragice a Rusiei sovietice, episcopul Vic-
tţră îşiă p stra o perspectiv  optimist  asupraă viitţruluiă şiă chiară îŢcercaă
s -l molipseasc  de acesta pe mai realistul episcop Maxim de Serpuhov. 
Dar, în câ iva ani, acest optimism p rea s  fi disp rut, pentru c  un mar-
tor care l-a v zut în prim vara lui 1931 în lag rul de concentrare Mai 
Guba, în Nordul îndep rtat, l-aăauzită spuŢâŢd:ă„De aici înainte nu este 
nimic altceva decât suferin ”.ăÎŢăvaraăaceluiaşiăaŢăaăfţstăeliberatădiŢăla-
g rul s uăşiăexilatăpeŢtru trei ani pe malul râului Onega, în regiunea Ar-
hanghelsk, unde, dup  unele relat ri, a fost în leg tur  cu ierarhii din ca-
tacombe, cu MitropolitulăIţsifăşiăepiscţpulăDamaschiŢ.ăTârziu, în 1933, 
el a fost trimis într-un exil înc  şiă maiă îŢdep rtat, în Siberiaă şi, dup  
aceasta, nu s-a mai auzit nimic despre el. 

Dar, dac  seăştieăpu in despre via aăşiăsuferiŢ ele acestui nou m r-
turisitor, sufletul s uăcurajţsăşiăverticalăesteăprezeŢtatăîŢădţcumentele pe 
care le-a l sat în urm , care acuz  serghianismul ca o profund  eroare 
care neag  îns şiăŢaturaăBisericiiăluiăHristţs. 
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EPISTOLELE EPISCOPULUI VICTOR 
 

SCRISOARE C TRE MITROPOLITUL SERGHIE 
Document din 16 decembrie 1927 

 
ÎŢaltăPreaăSfiŢ iaăVţastr , milostiv arhip stor, cel mai vrednic de 

cinsteăşiădragăvl dic . 
În octombrie, cu dragostea unui fiu, am avut curajul s -mi exprim 

fa  de ÎŢaltăPreaăSfiŢ iaăVoastr  triste ea mea cu privire la distrugerea 
dezastruoas  a Bisericii Ortodoxe care a fost iŢtrţdus ă„caăpriŢcipiuădeă
admiŢistrare”. 

O astfel de distrugere a Bisericii este consecin a cu totul natural  şiă
inevitabil  a c ii pe care v-a plasat Declara ia dumneavoastr  din 16 iu-
lie, o Declara ie care pentru noi, cei smeri iăşiătem tori de Dumnezeu, şiă
pentru to i oamenii iubitori de Hristos este cu totul inacceptabil . 

De la început pân  laăsfârşit este plin  de neadev r dureros şiăesteă
o batjocur , tulburâŢdăprţfuŢdăsufleteleăcrediŢciţşilţrăîmpţtrivaăSfiŢteiă
BisericiăOrtţdţxeăşiăîmpţtrivaăpţzi iei noastre de m rturisire a adev ru-
lui lui Dumnezeu. Şi, printr-o tr dare a Bisericii lui Hristos înaintea 
batjocurii „p gânilor”, este cea mai dureroas  renun are la propria mân-
tuire, o renun are la ÎŢsuşiăDomnul şiăMântuitorul nostru. 

Acest p cat, dup  cum d  m rturie Cuvântul lui Dumnezeu, nu es-
te mai mic decât nicio erezie sau schism , ci este chiar incomparabil mai 
mare, deoarece îl arunc  pe om imediat în pr pastia distrugerii, dup  
Cuvântul nemincinos: Cel ce se va lep da de Mine înaintea oamenilor... 
(Matei 10: 33). 

Atât cât a stat în puterea noastr , ne-am p zităpeăŢţiăîŢşiŢeăşiătur-
ma noastr  s  fim p rtaşiălaăacestăp catăşiăpeŢtruăacestămţtivăamătrimisă
înapoi îns şiăDeclara ia dumŢeavţastr . Acceptarea Declara iei ar fi fost 
o m rturieăîŢaiŢteaăluiăDumŢezeuădespreădeziŢteresulăşiăiŢdiferen a noas-
tr  cu privire la Preasfânta Biseric  a lui Dumnezeu, Mireasa lui Hristos. 

Din fric  de Dumnezeu, g sescăacumă iŢacceptabilă şiădecretulăpri-
viŢdătraŢsferulămeu:ă„M  tem – aşaăcumăîmiăscrieăuŢăierarhă– ca o ex-
presie a ascult rii din partea noastr  s  nu fie considerat  de ei (Sino-
dul) ca o aprobare a ceea ce au f cut”.ăŞi, prin urmare, dac  mi s-ar acor-
da deplin  libertateădeămişcareă– ceea ce nu am, fiind exilat administra-
tiv –, m-aşăîŢtreba:ăŢuăvaătrebuiăţareăs  r spund înaintea lui Dumnezeu 
pentru aceast  ascultare, pentru c  în esen  m  uŢeşteăcuăţameŢiăcareă
s-auăseparatădeăDumŢezeu?ăŞiăfaptul c  Declara ia este vrednic  de plâns 
şiă c  îl separ  pe om de Dumnezeu – privitor la aceasta am expus 
gândurile mele separat, în forma unei scrisori c tre prieteni, care este 
ataşat  aici.  
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ŞiăceăseăpţateăspuŢeădespreăviitţr?ăPeŢtruăviitţrăm-aşărugaăluiăDum-
nezeu – şiăŢuădţarăeu, ci şiăîŢtreagaăBiseric  Ortodox  – s  nu v  împie-
treasc  inima, aşaăcumăaă f cut cândva cu inima lui Faraon, ci s  v  dea 
harulădeăaărecuŢţaşteăp catul pe care l-a i f cutăşiăs  v  c i i toat  via a. 
Atunci, to iăcrediŢciţşii, cuăbucurieăşiăcuălacrimiădeămul umire c tre Dum-
nezeu, vor veni din nou la dumneavoastr  ca la un tat , p storii ca la un 
conduc tor al p storilor şiă îŢtreagaă Biseric  Rus  ca la conduc torul ei 
sfin it.ăDuşmaŢulăv-aăademeŢităşiăv-a sedus a doua oar  (Mitropolitul Ser-
ghie se al turaseămaiăîŢaiŢteă„Bisericii Vii”ăşiăapţiăseăc ise) cu ideea orga-
niz rii Bisericii. Dar, dac  pre ul pl tit pentru aceast  organizare face ca 
Biserica lui Hristos s  nu mai fie casa d t toare de harul mântuirii pentru 
oameni, iar cel care primeşte organizarea înceteaz  de a mai fi ceea ce a 
fost – pentru c  este scris: Fac -seăcasaăluiăpustieăşiăs  nu aib  cine s  
locuiasc  îŢăea!ăŞiăslujireaăluiăs-o ia altul (Fapte 1: 20) –, atunci ar fi mai 
bine pentru noi s  nu avem niciodat  niciun fel de organizare. 

Careăesteăcâştigulădac , dup  ce am devenit, prin harul lui Dumne-
zeu, temple ale Duhului Sfânt, ajungem dintr-odat  s  nu mai valor m 
nimic, doar pentru a primi un nou mod de organizare peŢtruăŢţiăîŢşiŢe? 
Niciunul. Fie ca întreaga lume material  vizibil  s  piar ; s  fie mai im-
portant  îŢăţchiiăŢţştriăaceaăpierdereăaăsufletuluiălaăcareăvaăfiăsupusăcelă
care prezint  astfel de pretexte evidente pentru p cat.  

Dar, dac  împietrireaă iŢimiiăvţastreăaăajuŢsăatâtădeădeparteăşiăŢuă
r mâne nicio n dejde de c in , chiarăşiăpeŢtruăacestă rezultatăavemăuŢă
text care s  ne lumineze: Deăaceea:ă ieşi iădiŢămijlţculă lţrăşiăv  osebi i, 
zice Domnul, şiădeăceăesteăŢecuratăs  nu v  atinge iăşiăEuăv  voi primi 
pe voi, şiăvţiăfiăvţu  Tat , şiăve iăfiăMieăfiiăşiăfiice, zice Domnul Atot ii-
torul (II Cor. 6: 17-18). 

 
Sincer devotatul frate în Hristos  

al ÎŢaltăPreaăSfiŢ iei Voastre,  
Preacuvioase arhip stor,  

Episcopul Victor 
 
 

O SCRISOARE C TRE PRIETENI 
Document din decembrie 1927 

 
Vede i s  nu fi i am gi i. 

(Luca 21: 8) 
 
Harul Domnului nostru Iisus Hristos s  fie cu voi cu to i! 
Iubi i prieteni! Cu mare întristare a inimii v  spun despre o nou  

îŢşelare, priŢăcareăduşmaŢulăŢţstru, diavolul, vrea s  ademeneasc  su-
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fleteleăcreştiŢilţrăpeăcaleaăpierz rii, lipsindu-le de harul mântuiriiăveşni-
ce.ăŞiăaceast  îŢşelareă– vai nou , p c tţşilţr! – este mult mai amar  de-
cât cea dintâi: pe când nebunia celor din Biserica Vie – renova iţŢiştiiăşiă
gregorienii – se puteaăvedeaăcuăuşuriŢ , esen a distrug toare a îŢşel rii 
din urm  nu poate fi v zut  de oricine şi, mai ales, n-o pot vedea cei ale 
c ror min i şiă iŢimi sunt întoarse spre lucrurile p mâŢteşti, de dragul 
c rţraăşiăajuŢg s  renun e la Domnul. Dar s  ştieătţat  lumea c  ultima 
Declara ie din 16/29 iulie a acestui an a Mitropolitului Serghie este o 
tr dare clar  a Adev rului (cf. Ioan 14: 6). 

Pe cine au tr dat semnatarii acestei declara iiăşiălaăciŢeăauărenun at 
ei? Ei au renun at la Preasfânta Biseric  Ortodox , care este întotdeauna 
şiă îŢă tţateă curat  şiă sfâŢt , neavând în sine nicio pat , sau zbârcitur  
sau altceva de acest fel (Efes. 5: 27). Ei au pricinuit judecarea public  a 
Bisericii în fa a întregii lumi; ei au legat-ţă şiă auă dat-o spre batjocur  
„prţfaŢilţr”, ca pe un r uf c tor, ca pe un ucigaş, ca pe un tr d tor al 
Preasfântului Mire, Hristos - Adev rul Veşnic, Dreptatea VeşŢic . Ce 
lucru groaznic...  

Sfânta Biseric , pe care Domnul aă câştigat-o cu scump sângele 
S u (Fapte 20: 28) din lumea aceasta, şiăcareăesteăTrupulăS u (cf. Col. 1: 
24), şiăcare este pentru noi to i casa mântuirii prin har din aceast  via  
a pierz rii, acum aceast  dumnezeiasc  şiă sfânt  Biseric  a lui Hristos 
este adaptat  pentru a servi unor interese nu doar str ine ei, ci cu totul 
iŢcţmpatibileăcuădumŢezeireaăeiăşiăcuălibertateaăeiăduhţvŢiceasc . Mul i 
creştiŢiăse arat  duşmaŢiăaiăCruciiăluiăHristţs, spune Apostolul; ei au în 
gând cele p mânteşti (politica), uitând c  cetatea noastr  este în ceruri 
(Fil. 3: 18-20), c ci nu avem aici cetate st t toare, ci o c ut m pe aceea 
ce va s  fie (Evr. 13: 14).ă Şiă ceă felă deă uŢireă pţateă fiă îŢtreă Bisericaă lui 
DumŢezeuăşiăautţritateaăcivil  de orice tip, când scopurile activit ii ce-
lei din urm  sunt orientate exclusiv într-o direc ie material-economic , 
şi, în timp ce la suprafa  ele pot fi morale, în fapt sunt str ine sau chiar 
ostile credin ei în Dumnezeu?  

ÎŢăacelaşiătimp, scopul activit ilor Bisericii este exclusiv duhovni-
cesc şiămţralăşi, prin credin a în Dumnezeu, ele îl duc pe om dincolo de 
limitele vie ii p mâŢteşti, peŢtruădţbâŢdireaăharuluiăluiăDumŢezeuăşiăală
buŢurilţrăcereştiăveşŢice.ăNuăşti i, oare, c  prieteŢiaălumiiăesteăduşm -
nie fa  de Dumnezeu? Cine deci va voi s  fie prieten cu lumea se face 
vr jmaşăluiăDumŢezeu (Iacov 4: 4). 

Prin urmare, Biserica lui Hristos, prin îns şiăfireaăei, niciodat  n-ar 
putea fi o organiza ie politic , pentru c  ar înceta de a mai fi Biserica lui 
Hristos, Biserica lui Dumnezeu, BisericaămâŢtuiriiă veşnice. Iar dac  a-
cum, prin „Declara ie”, Biserica este unit  cu regimul civil, aceasta nu 
este doar o simpl  manevr  exterioar , ci, pe lâng  îngrozitoarea insult  
şiădistrugerea Bisericii Ortodoxe, se mai înf ptuieşteăaiciăşiămţŢstruţsulă
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p cat al renun rii la Adev rul Bisericii, un p cat care nu poate fi justifi-
cat de ob inerea niciunui bun p mântesc pentru Biseric . S  nu îmi spu-
ne i c  în acest fel s-a format o conducere central  şiăseăvţrăfţrma con-
duceri lţcaleă şiă se ob ine aparen a unui calm exterior pentru Biseric  
sau, aşaăcumăspuŢeăDeclara ia, „ţ existen  legal  aăBisericii”ă– to i cei 
care mai înainte auăfţstăpriŢşiădeăduşmaŢulăŢţstru, diavolul, şiăauăc zut 
din Biserica Ortodox  iubesc s  spun  şiăastaăşiăalteălucruriăsimilare.ăDară
careăesteăcâştigulădac  ŢţiăîŢşiŢe, dup  ce am fost f cu iăşiăŢumi i temple 
ale lui Dumnezeu (cf. II Cor. 4: 16), am devenit f r  valţareăşiădezgust -
tori în ochii lui Dumnezeu, acceptând s  avem o conducere exterioar ? 
Mai degrab  s  nu avem niciodat  niciun fel de conducere, mai bine s  
r t cim, chiarăşiăŢeavâŢdăuŢdeăs  ne plec m capul, dup  felul celor des-
pre care s-a spus odat : AuăpribegităîŢăpieiădeăţaieăşiă îŢăpieiădeăcapr , 
lipsi i, strâmtora i, r u primi i. Ei, de care lumea nu era vrednic , au 
r t cit în pustii, şiăîŢămuŢ i, şiăîŢăpeşteri, şiăîŢăcr p turile p mântului 
(Evr. 11: 37-38). Dar prin astfel de suferin e sunt p strate sufletele orto-
doxe în harul mântuirii, de care sunt lipsi i to i cei careă suŢtăpriŢşiădeă
diavol cu astfel de pretexte exterioare. Vai lumii din pricina smintelilor! 
C  smintelile trebuie s  vin ; fiecare suflet trebuie s  fieăîŢcercatăşiăfie-
care loc trebuie cernut, pentru ca grâul s  fie ales de neghin , chiar dac  
într-o cantitate mic ; de vreme ce sunt pu iŢiăaleşi, Domnul a spus: dar 
vai omului aceluia prin care vine sminteala (Matei 18: 7). Dar, prieteni-
lor, s  nu aducem nicio jignire Bisericii lui Dumnezeu, ca s  nu fim con-
damna i la Judecata Domnului. 

Vede i s  nu fi i am gi i, c ci mul i vor veni în numele Meu... şiăîiă
vor am gi pe mul i, ne avertizeaz  DţmŢulă (Lucaă 21:ă 18).ă Şiă sfântul 
apostol, ar tându-şi grija fa  de noi, spune: Deci lua i seama cu grij  
cum umbla i, ŢuăcaăŢişteăŢeîŢ elep i, ci ca cei în elep i, r scump rând 
vremea, c ci zilele rele sunt (Efes. 5: 15-16). 

Fie ca Domnul s  nu împietreasc  inimile celor care au semnat De-
clara ia, ci fie ca ei s  se c iasc  şiăs  se întoarc  şiăfieăcaăp catele lor s  
fieăşterse.ăDar, dac  nu va fi astfel, atunci s  ne p zim de comuniunea cu 
ei, ştiiŢdăc  starea de comuniune cu cei care au c zut este propria noas-
tr  renun are la Hristos Domnul. 

Prieteni ai mei, dac  noi credem cu adev rat c  în afara Bisericii 
Ortodoxe omul nu se poate mântui, atunci când adev rul ei este perver-
tit nu putem continua s  o cinstim pasiv, pe ascuns, ci trebuie s  m rtu-
risim înaintea tuturor adev rulăBisericii.ăŞiădac  al ii, oricât de mul i, fie 
ei şiă ierarhiăcţŢduc tori, r mân indiferen iă şiăpţtăchiarăs -şiă fţlţseasc  
interdic iile împotriva noastr , nu este nimic surprinz tor în aceasta. 
Pân  la urm , acest lucru s-a întâmplat nu de pu ine ori în trecut, şiă laă
fel a fost şiăacum patru ani, când cei care au c zut din adev r au adunat 
siŢţadeă şiă s-au numit Biseric  a lui Dumnezeuă şi, pretinzând c  sunt 
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preocupa i de canoane, au pus interdic ii asupra celor care nu s-au su-
pus lipsei lor de sens; dar au f cutătţateăacesteaăspreăruşiŢeaălţrăşiăspreă
pieireaălţrăveşŢic . 

Dar credincios este Domnul, Care v  va înt riăşiăv  va p zi de cel 
viclean... Iar Domnul s  îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui 
DumŢezeuăşiăspreăr bdarea lui Hristos! (II Tes. 3: 3-5). 

 
Episcopul Victor 

 
 

R SPUNSURILE EPISCOPULUI VICTOR LA 15 ÎNTREB RI ALE GPU CU 
PRIVIRE LA DECLARA IA MITROPOLITULUI SERGHIE 

Document din 18 ianuarie 1928 
 

Întreb rile s-au p strat mai mult sub forma unor scurte 
indica ii, decât în întregime. Unele dintre r spunsuri, 

con inând repeti ii sau referindu-se mai mult la aspecte 
politice, au fost omise sau au fost scurtate. 

 
1. „Cumăa i interpreta, diŢăpuŢctădeăvedereăcivilăşiăeclezial, apari ia 

noii tendin eăbisericeştiă– platforma Declara ieiădiŢă29ăiulieă1927?” 
Din punct de vedere eclezial, ca o înv tur  incorect  despre Bise-

ric  şi, îŢăceeaăceăpriveşte chestiunea mântuirii noastre în Iisus Hristos, 
o eroare de principiu a Mitropolitului Serghie...  

2. „Cumăprivi i Declara ia?ăetc.” 
Declara ia este o separare de adev rulămâŢtuirii.ăPriveşteămâŢtui-

rea ca pe o perfec ionare moral  natural  a omului; este o doctrin  filo-
sofic  p gân  aămâŢtuiriiăşi, pentru realizarea ei, este absolut necesar  
conducerea extern . În opinia mea, aceastaăesteăaceeaşiăerţareădeăcare, 
chiar din 1912, l-am acuzat pe Mitropolitul Serghie...  

Eu însumi am crescut printre oameni simpli, fiu al unui cite  de bi-
seric , şiămi-am petrecut întreaga via  printre oameni simpli, în m n -
stiri.ăAşaăcumăcredăţameŢii, aşaăcredăşiăeu, anume: noi credem c  sun-
tem mântui i în Hristos Iisus prin harul lui Dumnezeu – acest har al lui 
Dumnezeu este prezent doar în Biserica Ortodox  şiă Ţeă esteă dată Ţţu  
prin Sfintele Taine – şiăBisericaă îŢs şiă esteăcasaămâŢtuiriiăpriŢăharădiŢă
aceast  via  de pierzare, iar nu vreun fel de organizare politic . Ca o 
unitateăpriŢăharăaăcrediŢciţşilţr, Biserica exist  f r  – şiăchiarăŢuătrebuie 
s  aib  – nicio organizare politic  printre membrii ei; Biserica roma-
no-catolic  înva  altfel. Membrii Bisericii, ca cet eni, au o organiza ie 
politic  civil  comun  pentru to i, în care sunt în dependen  de autori-
tatea civil . 
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3. Sinodul a ap rut f r  binecuvântarea Mitropolitului Petru, care 
este conduc torul temporar al Bisericii Ortodoxe Ruse. Mitropolitul Ser-
ghie, convocând aceast  întâlnire, şi-a dep şită autţritatea; el a fost în-
s rcinat doar cu o p zire temporar  a Bisericii, cu o satisfacere a nevoi-
lor duhţvŢiceşti striŢgeŢteăaleăcrediŢciţşilţr; dar el a început o întreag  
revizuire general  a Bisericii. El nu este st pânul Casei lui Dumnezeu, ci 
doar un p zitor al acesteia; prin urmare, rela iaămeaăcuăSiŢţdulăşiăcuăîŢ-
treaga platform  este negativ . 

4. Chestiunea membrilor Sinodului nu are o mare importan , a-
vând în vedere starea sa de neacceptat. Îns şiăplatforma lui este inaccep-
tabil , deoarece vede în Biseric  o organiza ie politic  extern , pe care o 
uŢeşteă cuăţrgaŢiza ia civil  aă regimuluiăURSSăşi, în conformitate cu a-
ceasta, vede o activitate politic  pentru Biserica Ortodox  – în felul aces-
ta împingând Biserica pe o cale plin  de şţcuriăşiăîŢtâmpl riăŢeaşteptate; 
pe lâng  asta, perverteşteăîns şiăfireaăBisericii. Prin firea ei l untric , Bi-
serica nu ar trebui s  fie din aceast  lume, şiăîŢămţdădeţsebităîŢăvirtuteaă
intereselor duhţvŢiceştiăpeăcareăeaăleăîmpliŢeşteăpeŢtruămembriiăeiăcre-
dinciţşi.ăEaăesteăţăuŢitateăd t toare de har pentru mântuirea prin har a 
cet eŢilţrăcrediŢciţşi. 

5. Eu îmi propun s  m  men in departe de Sinod pân  când Mitro-
politul Petru sau Mitropolitul Chiril, de a c ror ortodoxie nu am niciun 
motiv s  m  îndoiesc, vor lua parte la via a Bisericii. 

6. „Despreădezvţltareaăulteriţar  a luptei contra noii tendin e”. 
Eu personal, atât pân  în momentul de fa  câtăşiăpeăviitţr, nu am 

nicio inten ie de a purta vreun r zboi, ci doar m  ap răpeămiŢeăşiăturmaă
mea, ca s  nu fim p rtaşiălaăp catele altora, respectivăaleă„SiŢţdului”.ăCe-
lor apropia i care apeleaz  la mine peŢtruăaăseăl muriăcu privire la noua 
tendin  de via  bisericeasc  le explic dup  cum eu însumi în eleg. Mai 
mult decât atât, problema nu a disp rutăşi, cred eu, nu va disp rea, cu 
toate c  eu sunt o persoan  prea insignifiant  în compara ie cu Mitropo-
litul Serghie şiăcuăSiŢţdul.ăŞi, de altfel, eu nu m  consider capabil de ni-
ciun fel de activitate administrativ  şiăţrgaŢizatoric , de vreme ce nu am 
avut nicio experien  de acest gen. 

7. „Asupraăscţpurilţr...” 
Doar mântuirea sufletului, de vreme ce eu cred c  ei, „siŢţdalii”, 

distrug ortodoxia, f când-o lumeasc , f când-o p mânteasc  şiăperver-
tind cu totul natura Bisericii Ortodoxe. 

8. „Despreămetţdeleăşiămţdurileădeălupt  etc.” 
Nu am avut niciun fel de metode sau moduri de lupt . Eu împreu-

n  cu mai mul i preo iăşiălaici (dar nu cu to i) i-am declarat Mitropolitu-
lui Serghie c  respingem pov uirea lui duhţvŢiceasc , pân  ceăŢuăîşiăre-
cuŢţaşteă greşealaă deă aă fiă trasă Bisericaă spreă sarciŢiă lumeştiă Ţepţtriviteă
pentruăeaăşiăpâŢ  nu renun  astfel la Declara ia sa din 29 iulie. 
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9. „Cumăaăfţstăpurtat  lupta?...” 
Pân  în prezent nu a avut loc nicio lupt  în sensul exact al cuvântu-

lui. Doar ne-am separat de cei care ne declar :ă „Nţiă suŢtem superiorii 
vţştriăşi, prin urmare, v  punem sub interdic ieăpeŢtruăŢeascultare”, şiă
altele asemenea. Cu toate acestea, în ceea ce îi priveşte pe p stţriiăşiăpeă
laiciiăsupuşiămie, şiăcuăatâtămaiămultăpe oricine altcineva, nu am aplicat 
niciun fel de interdic ii, amenin ri, blesteme, priva iuni, nici nu am fost 
mali ios în vreun fel, şiăŢuăvţiăprţcedaăŢiciţdat  astfel, deoarece chestiu-
nea de credin , de mântuire este una de libertate a cţŢştiiŢ ei, de alege-
re, şi nu de constrângere.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

12. Eu sunt un slujitor al mântuirii, iarăceiăcareăîşiăcaut  mântuirea 
duhţvŢiceasc  veşŢic  pot întotdeauna s  g seasc  în mine ajutor pen-
tru l murirea adev rului. Dar, aşaăcumămi se pare mie, oamenii simpli 
care se tem s  nu cad  din ortodoxie sunt mai interesa i de aceasta, în 
timp ce p storii, din nefericire, r mân mai indiferen iă şiă deziŢteresa i, 
chiar dac  sunt educa i teologic. 

13. „Despre parolele conspirative etc.” 
Biserica Ortodox  este unica Biseric  d t toare de har, în care prin 

harul lui Dumnezeu seă împliŢeşteă mântuirea noastr  din aceast  via  
de pierzare. C dereaădiŢăţrtţdţxieăaă„reŢţva iţŢiştilţr”, precumăşiăper-
vertirea naturii Bisericii Ortodoxe de c treă„siŢţdali”, îl lipsesc pe om de 
harul mântuirii. 

14. „DespreăuŢitateaăBisericiiăşiărela ia ei cu guvernul.” 
Unitatea Bisericii poate fi doar în har, nu din sfera civil ; pentru 

noi, dup  cuvântul Domnului, locul, na ionalitatea etc. nu au nicio im-
portan . Un ortodox japonez îmi este la fel de drag ca un ortodox rus. 

O organiza ie pur politic  aăcrediŢciţşilţrăesteăpţsibil  doar ca u-
nealt  auxiliar  a autorit ii civile, aşaăcumăs-a întâmplat dup  revolu ie. 
Numai guverŢulăştieăîŢtreagaăvia  exterioar  a unui om, în timp ce Bise-
ricaă ştieă exclusivăŢevţileă duhţvŢiceşti ale credinciosului, precumăşiă tţtă
ceea ce ine de rug ciune. Noi nu protest m împotriva decretului de se-
parare a Bisericii de Stat, dar, din nefericire, guvernul nu crede sinceri-
tatea declara iilor noastre despre aceasta. 
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O SCRISOARE C TRE P STORI (FRAGMENTE) 
Document din 28 februarie 1928 

 
Cei ce voi i s  v  îndrepta i prin Lege v-a i 

îndep rtat de Hristos, a i c zut din har. (Gal. 5: 4) 
 

Şiăaceast  c dere a lor nu este nici mic  şi nici ascuns , ci foarte 
mareăşiăevideŢt  pentru to i cei care au în elepciune (a lui Hristos) (cf. 
I Cor. 2: 16); şiă aă fţstă demţŢstrat  prin binecunoscuta Declara ie din 
16/29ăiulieăşiăîŢădistrugereaăf r  ruşiŢeăaăBisericiiăOrtţdţxeăcareăaăurmată
dup  aceasta. 

Declara ia celor care au c zută îŢă îŢşelareăesteăuŢă trţcăabţminabil 
cu ceea ce este de nepre uit, adic  libertatea noastr  duhţvŢiceasc  în 
Hristos (cf. Ioan 8: 36); este încercarea lor, în contradic ie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu, de a uni ceea ce nu se poate uni: soarta p c tosului cu lu-
crarea lui Hristos, DumŢezeuăşiăMamţŢaă(cf. Matei 6: 24)ăşiălumiŢaăcuă
întunericul (cf. II Cor. 6: 14-18). Aposta ii au schimbat Biserica lui Dum-
nezeu dintr-o unitate de mântuire a omului prin har, din p catăşiăpierza-
reăveşŢic , într-o organiza ie politic , pe care au al turat-o organiza iei 
autorit ii civile în slujba acestei lumi care st  sub st pânirea r ului (cf. 
I Ioan 5: 19).ăAltcevaăesteăcrediŢciţşiaăcrediŢciţşilţrăcuăprivireălaăautţri-
tatea civil . În situa ia din urm , BisericaăîşiămeŢ ine libertatea duhovni-
ceasc  în Hristţsă şiă crediŢciţşiiă deviŢăm rturisitori când credin a este 
prigonit ; dar în prima situa ie Biserica este doar o unealt  obedient  
pentru realizarea ideilor politice de c tre autoritatea civil , iar m rturisi-
torii pentru credin  sunt astfel prezenta iăcaăŢişteăcrimiŢaliădeăstat. 

Toate acestea le vedem în activitatea Mitropolitului Serghie, care, 
în virtutea noii sale rela ii cu autoritatea civil , este silit s  uite canoane-
le Bisericii Ortodoxe; şiăsfidându-le pe acestea, i-a înl turat pe to i epis-
copii-m rturisitori din scaunele lor, considerându-i criminali de stat, iar 
în locul lor a numit în mod arbitrar al i episcopi care nu sunt recunos-
cu iăşiăŢuăpţtăfiărecuŢţscu i de c tre oamenii credinciţşi.ăÎŢăcazulăMitro-
politului Serghie nu mai poate fi vorba de fenomenul m rturisirii pentru 
Biseric  şi, prin urmare, el declar  în leg tur  cu Declara ia c  orice 
membru al clerului care va îndr zni s  spun  ceva în ap rarea Adev ru-
lui lui Dumnezeu împotriva autorit iiăcivileăesteăuŢăduşman al Bisericii 
Ortodoxe. Ce este aceasta, dac  nu nebunia care l-a cuprins pe cel care a 
c zutăîŢăîŢşelare? Pentru c , dac  gândim astfel, va trebui s  consider m 
duşmaŢăală luiăDumŢezeu, de exemplu, pe Sfântul Filip, care l-a acuzat 
cândva pe Ivan cel GrţazŢicăşiăpeŢtruăaceastaăaăfţstăstraŢgulat; şi, chiar 
mai mult decât atât, trebuie s  num r măpriŢtreăduşmaŢiiă luiăDumne-
zeu pe marele Înaintemerg tor, care l-aăacuzatăpeăIrţdăşiăpeŢtruăaceastaă
a fost decapitat. 
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... Pentru aceasta, Sfântul Maxim M rturisitorul, când s-a f cut o 
încercare de a-lăcţŢviŢgeăşiădeăa-l for a prin torturi groaznice s  intre în 
comuniune de rug ciune cu patriarhul aflată îŢă îŢşelare, a exclamat: 
„Chiarădac  întregul univers ar intra în comuniune cu patriarhul, eu sin-
gur nu voi faceăaceasta”. De ce? Deoarece se temea s  nu-şiăpiard  sufle-
tul prin comuniunea cu un patriarh care fusese atras în r t cire, chiar 
dac  pe atunci nu fusese condamnat de un sinod, ci dimpotriv , fusese 
ap rat de o majoritate de episcopi. Deoarece autoritatea administrativ  
a Bisericii, chiarăşiăîŢăsiŢţadele timpurii, nu a ap rat întotdeauna adev -
rul, fapt despre care exist  m rturii clare – la Sfântul Atanasie cel Mare, 
Sfântul Ioan Hrisostom, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Teodor Studitul 
şi al ii. Cum aşă puteaă s  r mân cu totul indiferent de acum înainte? 
Aceasta nu poate s  seăîŢtâmple.ăŞiădeăaceeaăŢe-am îndreptat pe singura 
cale posibil  peŢtruăaăieşiădiŢăsitua ia prezent : calea m rturisirii Adev -
rului mântuirii. Aceast  cale este dificil , este o cale de lupt ; dar noi nu 
n d jduim în puterile noastre, ci mai degrab  ne uit m la Iisus, încep -
torulăşiăplinitorul credin ei (Evr. 12: 2), şiălucrareaăŢţastr  nu este o se-
parare de Biseric , ci o ap rare a Adev ruluiăşiăţăjustificareăaăPţruŢcilor 
dumnezeieşti, sau, şiă maiă biŢe, p zirea întregii iconomii a mântuirii 
noastre. De aceea, mul ime de arhip stori au ieşităîŢăfa  acuzându-l pe 
Mitropolitul Serghie: Mitropoli i (Iosif, Agatanghel, Arsenie), arhiepis-
copi, episcţpiăşiăţămul ime de p stori individuali, care îi declar  Mitro-
politului Serghie c  Ţuă îlămaiă pţtă recuŢţaşteă caă pţv uitor al Bisericii 
Ortodoxe, ci, pentru moment, se vor conduce în mod independent. 

Deci, lua i aminte, prieteŢiăşiăfra i p stori, ca s  nu fi i atraşiădeăfia-
re duhţvŢiceşti. C derea de dinainte, nu cu mult timp în urm , este sufi-
cient ; acum trebuie s  mergem cu pruden . Fie ca pacea lui Dumnezeu 
careăcţvârşeşteăţriceămiŢte (Fil. 4: 7) s  v  umpleăiŢimileăşiămiŢ ileăşiăs  
v  îndrepte calea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.  

 
Episcopul Victor (sigiliu cu ini iale) 
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10. Arhiepiscopul Serafim de Uglich 

FOST APOSTOL ÎN ALASKAăŞIăAMERICA 
Pomenit la 12 decembrie (†1935) 

 
Un adev ratăcreştiŢăesteăuŢălupt tor, 

f cându-şiăcaleăpriŢtreăregimeŢteleăŢev zutului 
duşmaŢăc tre p mântul ceresc. 

Sfântul Gherman al Alask i 
 
În toamna anului 1930 au venit la abia începuta construc ie a ca-

nalului M rii Albe (unul dintre proiectele notorii de munc  for at  din 
anii ’30 din Rusia de nord) câteva convoaie de prizonieri de la Solovki. 
Au fost primi iăşi, mai întâi de toate, auăfţstătrimişiălaăbaieăpeŢtruă„dezin-
fectare”ă– adic  deziŢfectareaăhaiŢelţrăpeăcareăleăpurtauăşiăţăt iere obli-
gatorie, cuăţămaşiŢ  de tuns, a p rului de pe cap, de pe fa  şiădeăpeăîŢ-
tregul corp. Apoi a urmat o examinare medical  de c tre doctorii care 
erauăeiăîŢşişiăde inu i. Aici, pentru prima dat  de când lucram ca ajutor 
de medic la acest post, l-am v zut pe arhiepiscopul Serafim, un om b -
trân, îŢaltăşiăgârbţvit, cuăcapulăşiăfa a deja b rbieriteăcuămaşiŢa la num -
rul unu. Adesea, dup  aceasta, discutând, am înv at multe de la el, şiă
am aflat de asemenea despre el de la al i episcopi care veniser  odat  cu 
el; diŢtreăaceştiaădiŢăurm  îl voi numi doar pe arhiepiscopul Pahomie de 
Cernigov, pentru c  cei tineri se poate s  mai fie înc  în camerele de tor-
tur  acumăşiăţriceămeŢ iune despre ei în pres  vaăcreşteăgreutateaă laŢ-
urilor lor. 

Arhiepiscopul Serafim, în lume cu numele de familie Samoilovici, 
s-a n scut în 1882ăşiăaăstudiatăla Seminarul Teologic de la Poltava. A de-
venit c lug r la o vârst  fraged , într-una din eparhiile sudice, dup  ce a 
predat mai mul i ani la Seminar. A fost numit la începutul secolului nos-
tru misionar în eparhia Alaska-Aleutine din Statele Unite ale Americii, 
unde a fost un fervent colaborator al episcopului Tihon, viitorul Patri-
arh. Episcopul Tihon l-a pre uit mult pe misionarul s u zelos, care unea 
asceza personal  cuăţăatitudiŢeă îŢ eleapt  atât fa  de turma aleut , pe 
jum tate s lbatic , cât şiăfa  de guvernul american al Alask i. A petre-
cutăşaseăaŢiăîŢăAmerica. 

Dup  ce episcopul Tihon a fost numit la Yaroslavl în 1907, el l-a 
chematăpeă ierţmţŢahulăSerafimăşiă l-a numit stare  al M n stirii Tolga, 
laăaprţximativăşaseăkilţmetriămai sus de Yaroslavl, care era reşedin a de 
var  a episcopului de Yaroslavl. Oricine a c l torit de-a lungul Volg i 
înaiŢteădeă 1920ă îşiă vaăamiŢtiă cum, când vaporul se oprea la docul m -
n stirii, echipajulăşiăpasageriiăcţbţrauăpeădţcăpeŢtruăaăcereăslujireaăuŢuiă
paraclis înaintea icoanei Maicii lui Dumnezeu din Tolga (a c rei s rb -



129 
 



130 
 

toare este la 8/21 august), cinstind sfânta icoan , şiăcumăseăîŢdep rta va-
porul în timp ce corul m n stirii înc  mai cânta: „Împ r teasa lumii, fii 
mijlocitoarea noastr ”. 

P rintele Serafim a scris o lucrare istoric  serioas , „Oă istţrieă aă
M n stirii Tolga – 1314-1914”, ca preg tire pentru pr zŢuireaăcelţră600ă
deăaŢiădeăexisteŢ  a m n stirii, în august 1914. În beneficiul m n stirii 
şiăalăturmeiădeăcrediŢciţşiădiŢăîmprejurimi, elăaăcţŢstruităşiăaădeschisăîŢă
1913, laăaprţximativăuŢăkilţmetruăşiăjum tate de m n stire, la marginea 
unei splendide p duri, ţăşcţal  de apicultur  pentru copiii orfani de care 
avea grij  m n stirea. Îns , cu trei s pt mâni înaintea pr zŢuiriiădeăşaseă
sute de ani deăexisteŢ ăa m n stirii, a izbucnit Primul R zboi Mondial. 
Stare ul, în primele zile ale r zboiului, a construit saloane de spitalăşiăl-a 
ajutat în mod activ pe arhiepiscopul Agatanghel în conducerea eparhiei 
în timpul anilor de r zbţiăşiăde revolu ie. Curajul s uăşiăprezeŢ a de spi-
rit au salvat m n stirea de la distrugere în vara anului 1918, când co-
muŢiştii, îŢăzileleă„Revţlteiădin Yarţslavl”, au intrat în chilii, în pivni eăşiă
au scotocit cimitirul m n stirii în c utareaă „rebelilţr”. 350 de cet eni 
nevinova i ai Yaroslavlului au fost executa i de c tre plutonul de execu-
ie ca replic  la asasinarea guvernatorului militar, comisarul Nahimson, 

şiăaăcţmisarului economic Zakgeim. 
Curând, p rintele Serafim a fost transferat la Uglich, unde a fost 

f cut stare  al M n stirii Acoper mântul Maicii Domnului, şiăaăfţstăridi-
cat la rangul de arhimandrit. În 1920 a fost hirotonit episcop de Uglich, 
o eparhie p truns  de amintirea arului, care, 329 de ani înainte de mu-
cenicia arului Nicolae al II-lea din zilele noastre, aăprimităacelaşiăsfârşită
crud5. În 1915, episcopul Serafim a fost ridicat la rangul de arhiepiscop 
şi, îŢăzileleădificileăşiăcţŢfuzeădeădup  moartea Patriarhului Tihon, a fost 
numit (în 1926) unul din înlocuitorii loc iitţruluiăpatriarhalăşiăaăţcupată
aceast  pozi ie din noiembrie 1926 pân  în martie 1927 (perioad  în care 
Mitropolitul Serghie s-a aflat în arest).  

Arhiepiscopul Serafim a refuzat categoric s  emit  o declara ie de 
colaborare cu autorit ile sovietice, declara ie pe care acestea o cereau la 
mţmeŢtulă respectivă (aceeaşiă declara ie pe care mai târziu Mitropolitul 
Serghie avea s  o emit ), spunând: „Eu nu m  consider autorizat s  de-
cid chestiuni de principiu fundamentale f r  ierarhii care sunt în închi-
soare”.ăLaă16/29ădecembrieă1926, s-a adresat Bisericii ruse cu acest me-
saj:ă„Îmiăimplţrăcţlegii, episcopii, s  m  ajute s  pţrtăcruceaăgreaăşiăres-
ponsabil  a conducerii Bisericii ruse; v  cer s  reduce i la minim cores-
ponden aăşiărela iile voastre cu mine, l sând ca toate s  fie decise local,  

                                                 
5 arulăDimitrie, care a fost omorât în 1589, la instigarea lui Boris Godunov; pomenit 
în calendarul ortodox la 15 mai. 
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în afar  deăprţblemeleădeăpriŢcipiuăşiăceleăcareăafecteaz  întreaga Bise-
ric  (de exemplu, alegereaăşiăhirţtonireaăepiscţpilţr)”.6  

To i predecesorii arhiepiscopului Serafim în pozi ia de înlocuitor 
de loc iitţrăseăaflauăîŢăîŢchisţareăşiăelăştiaăc  aceeaşiăsţart  îlăaşteptaăatât 
pe el, câtăşiăpeăsuccesţrulăpeăcareăîlăvaăalegeăîn momentul propriului s u 
arest. Prin urmare, când a intrat în exerci iul autorit ii acestei pozi ii, în 
decembrie 1926, el nu a desemnat niciun succesor. Când, la interogato-
riul GPU, aăfţstăîŢtrebat:ă„CiŢeăvaăfiăcţŢduc torul Bisericii dac  nu te eli-
ber m?”, el a r spuŢsădţară aceasta:ă „ÎŢsuşiăDţmŢulă IisusăHristţs”.ăLaă
acest r spuns, anchetatorul, uimit, s-aăuitatălaăelăşiăaăspus:ă„Vţi, to i epis-
copii, a i l sat înlocuitori pentru voi, la fel cum a f cută şiă Patriarhul 
TihţŢă şiă Mitropolitulă Petru”.ă „Eiă biŢe, eu am l sat Biserica Domnului 
DumŢezeu”, a repetat arhiepiscopul Serafim, „şiă amă f cut aceasta spe-
cial. S  ştieătţat  lumea cât de liber tr iescăcreştiŢiiăţrtţdţcşiăsubăţăgu-
vernare liber ”.7 

Trei zile mai târziu, arhiepiscţpulăSerafimăaă fţstăeliberatăşiăaă fţstă
trimisălaăUglichăşiăaăcţŢdusăBisericaăpâŢ  în martie 1927, când a predat 
conducerea Mitropolitului Serghie, care tocmai fusese eliberat din în-
chisoare. 

Patru luni mai târziu, arhiepiscopul Serafim a comb tut apostazia 
Mitropolitului Serghie (din Declara iaădiŢă16/29ăiulieă1927)ăşi, curând, a 
fţstăarestatăşiăcţŢdamŢatălaăciŢciăaŢiăîŢălag rul de concentrare, fiind tri-
mis la Solovki. Acolo, aproape tot timpul, a lucrat la muncileăţbişŢuite.ă
Odat , când împingea c r mizi pentru construc ia unei cl diri cu dou  
etaje, el a c zut de pe o scar  şiăşi-a rupt o coast , care s-a vindecat doar 
par ial, l sându-l invalid. Dar niciun fel de prigonire nu putea s -i în-
doaie voin a puternic . 

Eu l-am v zut pentru prima dat  dup  sosirea lui în convoiul de 
de inu i de la Solovki, în toamna anului 1930, la punctul de lucru numit 
„NţuaăBirja”, lâng  sta ia nordic  de semafţră„Mai-Gub”, pe calea ferat  
Murmansk. 

Mai târziu am avut ocazia s  ŢeăcuŢţaştemămaiăbiŢe.ăAjungând in-
valid, el se afla adesea în sec ia ambulatorie, iar noi, cei care eram aju-
toare de medic, încercam s -l ajut m; suferea de pleurezie cronic , pre-
cumăşiădeămiţcardieăşiădeăarterioscleroz  general . 

                                                 
6 Fapteleă şiă citateleă diŢă acestă paragrafă auă fţstă ad ugateă diŢă I.M.ă AŢdreev,ă Scurt ă
trecereă îŢă revist ă aă istţrieiă Bisericiiă Ruseă deă la revţlu ieă pâŢ ă îŢă zileleă Ţţastre, 
JţrdaŢsville,ă 1951,ă p.ă 49;ă şiă Levă RegelsţŢ,ă Tragedia Bisericii Ruse, YMCA Press, 
Paris,ă1977,ăp.ă584ă(ambeleăîŢălb.ărus ). 
7 Acest incident este relatat în Messenger of the Russian Student Christian 
Movement, nr. 7 / iulie 1927. 
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Odat , laăsfârşitulăluiăţctţmbrie, într-o zi umed  şiăaspr , trecând 
pe lâng  cabina de dezinfec ie, unde lucrurile erau dezinfectate în spa-
teleăuŢeiăuşiăîŢchiseăermetic, cu un de inut-invalid pe post de paznic ca 
s  îi in  departe pe ho i, m-am auzit strigat pe nume. Urcând, l-am v -
zut pe arhiepiscopul Serafim, paralizat de frig, stând de paz .ă„NeăpuŢăpeă
noi, invalizii, la acest post câte dou  ore, dar eu stau aici de la dou spre-
zeceăşiăŢuăauătrimis pe nimeni s  m  înlocuiasc ” (era aproximativ 6 du-
p -mas ). Am alergat la bar cileăiŢvalizilţr.ă„UŢdeăesteăşeful?”ă„Aăplecată
laăfilm”, a r spuns func iţŢarul.ă„SpuŢe-i c  voi face un raport c tre di-
rectorul Diviziei sanitare, pentru c  îl ine pe de inutul Samoilovici la un 
pţstăîŢăaerăliberădeăşaseăţreăîŢălţcădeădţu ”.ăFuŢc ionarul s-aădeşteptatăşiă
a alergat la casa de film. Zece miŢuteămaiătârziuăaăalergatăîŢapţi.ă„Şefulăaă
ordonat s  fieă îŢlţcuită şiă v  cere s  nu face iă uŢă rapţrt”.ă „BiŢe, dar în 
zeceămiŢuteăvţiăverifica”. 

Şi, într-adev r, el a trezit un colonel decrepit care dormea pe un 
patădeăscâŢduriăşiăl-a trimis în fug  s  îl înlocuiasc  pe vl dica. B trânul 
a alergat la camera de dezinfec ie. Jum tate de or  mai târziu am intrat 
din nou în bar ci. Arhiepiscopul, amor it, bea cu satisfac ieă Ţişteă ceaiă
fierbinte dintr-o can  şiăi-am urat odihn  pl cut . 

ElăeraăcţŢsiderată„uŢăiŢsăiŢterzis”ă– adic  nu avea dreptul s  ias  din 
lag r în cl dirile administrative, dincolo de gardul de sârm  ghimpat . 

Odat  mi-a cerut s -l chem pe arhimandritul Gurie Yegorov, care 
lucra la Divizia financiar  şiăeraăuŢăsus in tţrăîŢverşuŢatăalăMitropolitu-
lui Serghie; mai târziu, el a fost eliberat din exil, terminându-şiăceiăciŢciă
ani de condamnare în lag rulă deă cţŢceŢtrareă îŢă 1934ă şiă îŢă 1946ă aă fţstă
hirotonit episcop. Începând din acel moment, acesta a fost conduc torul 
Bisericiiă„Patriarhale”ădiŢăAsiaăceŢtral , cuătitlulădeăepiscţpădeăTaşkeŢtă
şiăAsiaăceŢtral . 

Arhimandritul Gurie s-aă îŢcruŢtat.ă „PâŢ  la urm , arhiepiscopul 
Ţuăesteă«alăŢţstru»ăşiăŢuăesteăpţtrivităpeŢtruămiŢeăs  vorbesc vreodat  
cu el. Nu am dreptul s  primescăbiŢecuvâŢtareădeălaădâŢsul”. 

„NimeŢiăŢu- i cere aceasta, p rinte Gurie. Dar, în cele din urm , el 
esteăuŢulădiŢtreăceiăiŢterzişiăşiădumneavoastr  şiăeuăavemăpermisie.ăDa-
c , ştiiŢdăciŢeăsuŢte i, v-a cerut s  veni i la dânsul în lag r, am protestat 
eu, putem noi, de inu ii, s  refuz m s  vizit m un de inut în lag r, chiar 
dac  el este un eretic? Un ajutor de medic nu ar trebui s  înve e un arhi-
mandrit”.ăS-a sup ratăşiăaăveŢităcuămiŢe.ăL-am înso it la sec ia de ambu-
latţriuă şiă l-am l sat împreun  cu arhiepiscopul, pe care îl chemasem 
acolo. 

Prezentabilul arhimandrit-contabil de patruzeci de ani, plecân-
du-şiăcapul, a vorbit cu încovoiatulăşiădecrepitulăarhiepiscţp.ăDespre ce 
au vorbit, Ţuăştiu. 
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În martie 1932, vl dicaăaăfţstăeliberatăcuăşaseăluŢiăîŢaiŢteădeăsfârşi-
tul deten iei, considerându-se (potrivit decretului din 1931) cinci ani de 
munc  echivalen iăcuăşase.ăAcestă lucruăaă fţst aranjat pentru el de evla-
viţşiiăde inu i din divizia de contabilitate, care num rau zilele de lucru 
îŢăaşaăfelăîŢcâtăs  reduc  termenul de condamnare. În 1934, acest decret 
„liberal”ăaăfţstărevţcat. 

Arhiepiscopul Serafim a fost trimis în convoi în exil în regiunea 
Komi, uŢdeălţcuieşteăpţpula ia ziryani, la nord de Viatka. El a sl bit cu 
trupul, dar era neclintit cu duhul. El considera c  într-o epoc  de per-
secu ie nu ar trebui s  fie nicio guvernare centralizat  a Bisericii. Un 
episcop ar trebui s -şiăconduc  eparhia în mod independent. În exil ar 
trebui s  fie conduc torul Bisericii secrete oriunde s-ar afla; el ar trebui 
s  hirotoneasc  preo iăîŢăsecretăşiăs  fac  tunderi monahale în secret. 

Deă laă crediŢciţşiă amăauzită c  arhiepiscopul Serafim nu s-a întors 
din exil. Sentin a lui s-a terminat în 1935. Se spune vag c  a murit un-
deva f r  ajutor medical, în priva iune – ceeaăceăesteăuşţrădeăcrezutăpeŢ-
truăţriciŢeăştiaăstareaăiŢimiiăsaleăbţlŢave, chiarăşiăîŢă1932. 

Îmi aminteam adesea de suferindul arhiepiscop Serafim în pere-
grin rileămeleă priŢă îŢchisţriă şiă exiluri, când, privat de contact fizic cu 
crediŢciţşii, mi-am amintit de el mental în rug ciune. M-am gândit la 
chipul s uă epuizată şiă blâŢd-zâmbitor, şi, îngenunchind în rug ciune, 
sim eam aievea pe capul meu mâna sa arhiepiscopal  slab  şiăaspr , pli-
n  de cicatrice. 

 
 

EPISTOL  A ARHIEPISOPULUI SERAFIM DE UGLICH 
 
Arhiepiscopul Serafim a scris numeroase epistole de protest îm-

potriva Declara iei Mitropolitului Serghie. Ca vicar al eparhiei Yaro-
slavl, el a semnat, împreun  cu Mitropolitul Agatanghel, cu Mitropoli-
tul Iosif al Petrogradului (care se afla în Yaroslavl atunci), cu arhiepis-
copulăValaamădeăPermăşiăcuăepiscţpulăEvgheŢieădeăRţstov, o declara ie 
de separare de Mitropolitul Serghie la 6 februarie 1928.ă ÎŢă acelaşiă
timp, el a trimis urm toarea epistol  Mitropolitului Serghie, în numele 
s u propriu. Tonul de protest curajos, bazat nu pe o îngust  „liter  a le-
gii”, ci pe o îngrijorare sincer  cu privire la binele Bisericii lui Hristos, 
unit  cu o compasiune sincer  ar tat  fa  deăgreşealaăMitropolitului 
Serghie, a f cut din aceast  scrisoare unul din documentele clasice ale 
episcopilor fondatori ai Bisericii ruse din catacombe. 

Mai târziu, în vara anului 1928, arhiepiscopul Serafim a trimis o 
nou  epistol , acuzându-l pe Mitropolitul Serghie de p catul grav de 
„a-i trage pe fra iiăslabiăşiălipsi i de curaj în neo-renova ioŢism”. 
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ÎNDEMN AL ARHIEPISCOPULUI SERAFIM DE UGLICH,  
ADRESAT MITROPOLITULUI SERGHIE ŞIăÎNMÂNATăLUI 

LA 27 IANUARIE/9 FEBRUARIE 1928 
 
ÎŢaltăPreasfiŢ iaăVţastr ,  
Perioada de mai bine de jum tate de an care a trecut de la publica-

rea de c tre dumneavoastr  a Declara iei din 16/29 iulie 1927 a indicat 
c  toate speran eleă vţastreă peŢtruă „ţă araŢjareă paşŢic ”ă aă chestiunilor 
noastre bisericeşti, pentru aducerea întregii conduceri bisericeştiă îŢăţr-
diŢeaăşiăaraŢjareaăcuveŢit , auăfţstăîŢăzadarăşiă„îŢcrederea voastr  în po-
sibilitatea vie iiăşiăactivit iiăŢţastreăpaşŢiceăîŢălimiteleălegii”ăesteăcuătţ-
tul nerealizabil  şi, în condi iile prezente, nu se poate realiza niciodat . 

Dimpotriv , faptele certific  aproape în fiecare zi c  pentru popo-
rul ortodox a devenit înc  şiămaiăgreuăs  tr iasc . Este deosebit de dificil 
de recunoscut c  dumneavoastr , care atât de în eleptă şiă fermăa i inut 
sus stindardul ortodoxiei în prima perioad  în care a i fost înlocuitor de 
loc iitor patriarhal, a iăieşităacumădeăpeăcaleaăceaădreapt  şiăa i trecut pe 
linia moart  a compromisurilor care sunt împotriva Bisericii. 

Ne-a i expus unor chinuri mţraleă grţazŢiceă şiă v-a i f cut primul 
dintre cei chinui i astfel, pentru c  dumneavoastr  suferi i atât pentru 
sinele propriu, câtăşiăpeŢtruăŢţi.ăMaiăîŢtâiăamăsuferităşiăamăîŢduratăîŢăt -
cere, ştiiŢdăc  suferim pentru adev răşiăc  puterea lui Dumnezeu este cu 
ŢţiăşiăŢuăpţateăfiăbiruit  de nicio suferin . Aceast  putere este cea care 
ne-a înt rită şiăŢe-a insuflat n dejdea c , la o vreme cunoscut  doar lui 
Dumnezeu, adev rul ortodoxiei va fi triumf tor, c ci doar acestuia îi este 
f g duit pentru totdeauna c  oricând va fi în nevoie i se va da ajutorul 
atotputernic al lui Dumnezeu. 

Prin Declara ia dumneavoastr  şiă priŢă pţliticaă fuŢdamentat  pe 
ea, încerca i s  ne conduce i într-o direc ie unde vom fi lipsi i de aceast  
n dejde, pentru c  ne conduce i departe de slujirea adev rului; iar Dum-
nezeu nu ajut  minciunii. 

Suntem cet eni loiali ai URSS. Noi împlinim cu supunere toate or-
dinele autorit ii sovietice. Nu am inten ionat niciodat  şiăŢuă iŢteŢ io-
n m s  ne r scul m împotriva ei, ci vrem s  fim membri onorabiliă şiă
drep i ai Bisericii lui Hristos de pe p mâŢtăşiăŢuăs  ţă„revopsim în culori 
sţvietice”, deţareceă ştimă c  acestă lucruă esteă iŢutilă şiă ţameŢiiă drep iă şiă
seriţşiăŢuăvţrăcredeăaceasta. 

Cât timp înc  nu este prea târziu, cât timp acest groaznic h u înc  
nu v-aă cţpleşită cuă tţtul, acest h u care este gat  s  v  înghit  într-un 
mţdăruşiŢţsăşiăpeŢtruătţtdeauŢa, aduna i-v  puterile intelectualeăşiămţ-
rale, care pân  nu demult mai erau puternice; ridica i-v  în toat  statura 
duhovniceasc ; publica i o alt  declara ie pentru a o corecta pe prima 
sau cel pu in una asem n toare cu cea pe care a i trimis-o în prima pe-



136 
 

rioad  în care era i înlocuitor de loc iitor; t ia i cu imboldurile harice ale 
Duhului leg turile care v  ţrbescă şiă veŢi i la sfânta libertate. To i fiii 
adev ra i ai Bisericii se vor ruga lui Dumnezeu pentru dumŢeavţastr ; 
to i p stţriiă ceiă buŢiă şiă arhip stţriiă curajţşiă vţră fiă imediată deă parteaă
dumneavoastr . To iă Ţumerţşiiă p timitori v  vor îmbr işaă îŢă duhă – 
aceast  voce a m rturisitorilor adev rului care sunt trimişiă îŢă exil, de-
parte deă turmeleă şiă deă fra ii lor; îŢsuşiă Adev rul de neînvins va fi cu 
dumŢeavţastr . V  va ar ta calea ce urmeaz ; v  vaăferiăşiăv  va ap ra. 

Drag  vl dica: îmi imaginez cât de mult trebuie s  suferi i! Dar de 
ce, tr ind aceste suferin e, nu vre i s  leăuşura i pentru cei care au avut 
cândva încredere în dumneavoastr ? Cu cât  bucurie v-am dat drepturi-
le mele de înlocuitor al loc iitorului patriarhal, crezând c  în elepciunea 
şiăexperien a dumneavoastr  vor conlucra îŢăceeaăceăpriveşte conducerea 
Bisericii. 

Dar, ce s-a întâmplat? Chiar nu se poate corecta acest act fatal? 
Chiar nu ve i g si curajul s  v  recuŢţaşte i eroarea, greşealaăfatal , pu-
blicarea de c tre dumneavoastr  a Declara iei din 16/29 iulie 1927? 
Mi-a iăscrisăşiăa i crezut sincer c  drumul pe care l-a i ales va aduce pace 
în Biseric .ăŞiăceăauzi i, ce vede i acum? Un geam tăîŢfricţş tor se ridic  
din toate p r ile Rusiei. A i promis s  scoate i doi-trei p timitori de ici, 
de colo, şiă s -i reda i comunit iiă crediŢciţşilţr; dar privi i câ i al i noi 
p timitori au ap rut, ale c ror suferin e sunt f cuteă şiămaiăadâŢciăpriŢă
cţŢştiiŢ a faptului c  ele sunt rezultatul noii dumŢeavţastr  politici bi-
sericeşti. Acest geam t al p timitorilor de pe malurile râurilor Obi şiă
Enisei, din insulele îndep rtate ale M rii Albe, diŢădeşerturileădeădiŢcţlţă
de Marea Caspic , de pe crestele muntoase ale Turkestanului – acest 
geam t nu ajunge la inima dumneavoastr ? 

Cum a i putut, prin Declara ia dumneavoastr , s  pune i asupra 
lţrăşiăasupraămultţraăstigmatulăţpţzaŢ ilor ordinii civile prezente, când 
eiăşiăŢţiăîŢăŢaturaăŢţastr  duhţvŢiceasc  am fost întotdeauna str ini de 
politic , p strând cu stricte e, cu jertf  de sine, puritatea ortodoxiei? 

Mi se cuvine mie, care sunt mai tân r, s  v  scriu aceste rânduri? Mi 
se cuvine mie s  înv  uŢăierarhăexperimeŢtatăşiăîŢv at al Bisericii ruse? 
Tţtuşi, vţceaăcţŢştiiŢ ei mele m  sileşteăiarăşiăiarăs  v  tulbur inima larg  
şiă buŢ . Ar ta i curaj! RecuŢţaşte i-v  greşealaă fatal  şi, dac  v  este 
imposibil s  publica i o nou  declara ie, atunci, pentru binele Bisericii, 
preda iăautţritateaăşiădrepturileădeăîŢlţcuitţrăalălţc iitorului altcuiva. 

Am dreptul s  v  scriuăacesteărâŢduriăşiăs  v  fac aceast  propune-
re, pentru c  mul iăîmiăreprţşeaz  acum, spunându-mi c  v-am înmânat 
aceste drepturi de înlocuitor în grab  şiăf r  rezerve. 

Experimentând eu însumi aceast  povar  a conducerii bisericeşti, 
cred c  îŢăliŢişteaăchilieiădumŢeavoastr  v rsa i lacrimiăamareăşiăsuŢte i 
într-o groaznic  neliŢişteăaăduhului.ă Şiă v  comp timimăşiăplâŢgem îm-



137 
 

preun  cu dumneavoastr .ăŞiădac  sunt separ ri de eparhii şiăparţhiiădeă
dumneavoastr  şiădeă„siŢţdul”ădumŢeavţastr , aceasta este o alarm , o 
îŢfricţş toare alarm  aăiŢimilţrăexteŢuateăaleăcrediŢciţşilţr, una care ar 
trebui s  ajung  la inima voastr  şiăs  o aprind  cu flac ra jertfei de sine 
şiăaăprţmptitudiŢiiădeăaăv  pune via a pentru prietenii dumŢeavţastr ...  

Fie ca Domnul s  v  ajuteă şiă s  binecuvânteze decizia dumnea-
voastr  curajoas , peăcareăcţŢştiiŢ a dumneavoastr  arhipastoral  v  va 
şţpti-ţă şiă peă careă Ţţiă Ţuă v-o dict m, ci cu dragoste fiiasc  v-o oferim 
pentru mântuirea sufletului dumneavoastr  şiăpeŢtruăbiŢeleăBisericii. 

Mi se pare c  o cale de ieşireă diŢă situa ia care a fost creat  ar fi 
pentru dumneavoastr  şiă peŢtruă tţ iă crediŢciţşiiă diŢă p mântul nostru 
care gândesc într-un mod ortodox s  v  îndrepta i privirea spre cel mai 
vârstnic ierarh al Bisericii ruse, ÎŢaltăPreasfiŢ itul Agatanghel, Mitropo-
litul de Yaroslavl. 

Merge iă laă dâŢsulă cuă dragţsteă şiă îŢcredere.ă ÎŢă ciudaă vârsteiă saleă
înaintate, a r mas în eleptăşiăputerŢicăîŢ duh. Apelul s u din Perm a fost 
un act de zel pentru salvarea Bisericii. Întinde i-v  bra ele fr eştiă spreă
dânsul, da i-iăuŢăsalutăcaldăşiăfr esc, cere i-i s  v  ajute s  ieşi i din a-
ceast  situa ie groaznic  şiăîmpţv r tţareăşiăîŢmâŢa i-i lui dreptul dum-
Ţeavţastr  de înlocuitor pân  când eminen a sa, Mitropolitul Petru, va 
reveni la putere. 

Noi, arhip storii, împreun  cu dumŢeavţastr , îl vom ajuta la con-
ducerea Bisericii cu t riaăşiăîŢ elegerea pe care le avem, chiarăşiăf r  or-
ganizareaăuŢuiă„siŢţd”.  

Serafim, arhiepiscop de Uglich, vicar al Eparhiei Yaroslavl, fost în-
locuitor al loc iitorului patriarhal. 

24 ianuarie/ 6 februarie 1928 
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11. Episcopul Alexei Bui de Voronej 

ŞIăBINECUVÂNTATAăNEBUN  PENTRU HRISTOS, TEOCTISTA 
Pomeni i la 12 februarie (†1936) 

 
Nimeni s  nu se am geasc . Dac  i se pare cuiva, 

între voi, c  este în elept în veacul acesta, s  se fac  
nebun, ca s  fie în elept. C ci în elepciunea lumii 

acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu. 
(I Cor. 3: 18-19) 

 
Oraşulă VţrţŢejă esteă situat în inima Sfintei Rusii, nu departe de 

Sfintele M n stiri Optina, Sarţvă şiăGliŢsk, cu sfin ii lor stare i care au 
transmis adev rata tradi ie duhovniceasc  ortodox  chiar pân  în seco-
lul nostru. 

VţrţŢejăîŢsuşiăesteăîŢăceŢtrulăuŢeiăeparhii care în 1903 num ra 18 
m n stiri, 2500ădeămţŢahiăşiămţŢahii, pesteă1000ădeăbisericiăşiăparacli-
se şiăaprţximativă3000ădeăclerici de mir. Inima duhţvŢiceasc  a oraşului 
era M n stirea Bunavestire a Sfântului Mitrofan, uŢdeă seă şi p streaz  
mţaşteleăacestuiămareăsfâŢtăalăsecţluluiăalăXVIII-lea, primul episcop al 
Voronejului. Tot în secolul al XVIII-lea, dar mai târziu, un alt mare sfânt 
a fost episcop aici: Sfântul Tihon, care spre sfârşitul vie ii s-a retras nu 
departe de M n stirea Zadonsk. Un alt om sfânt (deşiănecanonizat înc ), 
Antonie, a fost episcopul Voronejului în secolul al XIX-leaă şiă aă fţstăcel 
care s-a ocupat de canonizarea celor doi sfin i predecesori ai s i. 

O alt  m n stire important  din Voronej era M n stirea Sfântul 
Alexei, cu 30 de c lug ri înainte de Revolu ie; şiăceaămaiăimpţrtaŢt  m -
n stire de maici era M n stirea Sfântului Acoper mânt, cu 600 de vie-
uitoare. 

 
I.  

Dup  Revolu ia din 1917, Voronejul a fost un important câmp de 
lupt  în R zboiul Civil, în care au murit mul i. Înc  de la începutul Revo-
lu iei, Voronejul a fost glorificat prin noii s i mucenici, dintre care îi pu-
tem enumera pe cei de mai jos. 

P rintele Gheorghe Snesarev, preot la Biserica Minunea Maicii 
Domnului a spitalului din Voronej, a primit mucenicia în 1919. El a fost 
scalpat (i s-aăjupuităpieleaăşiăp rulădeăpeăcap)ăşiăiăs-au aplicat 63 de lovi-
turi. I s-auăpusăcuieăşiă aceăsubădegeteleădeă laămâiŢiăşiădeă laăpiciţare.ăAă
fost atât de mutilat, încât era aproape imposibil s  fie recunoscut; rudele 
lui l-au recunoscut numai dup  mâini. 

În 1919, când Armata Rţşieăa intrat în Voronej, iar Armata Alb  l-a 
p r sit, şapteăc lug ri e de la M n stirea Acoper mântului au fost fierte 
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într-un cazan cu p cur  pentru c  f cuser  un paraclis pentru membrii 
Armatei Albe. 

Ieromonahul Nectarie Ivanov, instructor la Seminarul Voronej, ca-
re era absolvent al Academiei Teologice din Moscova, a fost omorât în 
1918 prin diferite torturi dintre cele mai s lbatice: el a fost tras de pi-
cioare, mâiŢileăşiăpiciţareleăi-au fost rupte, i-au b tut cuie de lemn, i s-a 
dat „împ rt şaŢie”ădeăcţsitţră tţpit.ăMuceŢiculă s-aărugat:ă „Acumăslţbţ-
zeşteăpeărţbulăT u în pace, St pâŢe”. 

Arhimandritul Dimitrie a fost omorât în 1918, dup  ce a fost scalpat. 
Auăfţstăşiăal iămuceŢiciăîŢăţraşeleădiŢăaprţpiere. 
Ierarhul conduc tor al eparhiei era pe atunci Mitropolitul Vladimir 

de Voronej. În iulie 1925, arhiepiscopul Petru Zverev a fost trimis s  îl 
ajute pe mitropolitul suferind, care a murit de Naştereaă DţmŢuluiă în 
acelaşiăaŢ.ăÎŢă1926, pe 15 noiembrie, arhiepiscţpulăPetruă îŢsuşiăaăslujită
pentru ultima oar  la Voronej. În urm toarea zi a fost arestat de GPU şiă
pus într-un tren, iar în 1929 a murit la Solovki. Un num r de scrisori de 
la Solovki ale acestui nou sfânt mucenic au supravie uit. 

 

II. 
Dup  plecarea arhiepiscopului Petru, episcopul Alexei Bui, un 

episcop vicar al eparhiei Voronej, a preluat administrarea eparhiei. Epis-
copul Alexei eraăîŢaltăşiăslab, un predicator inspirat, un mare postitţrăşiă
un adev rat c lug r. El nu avea educa ie teologic  şiăfuseseăstare ulăM -
n stirii Kozlov. El s vârşeaăslujbeleădumŢezeieştiăcuămareăcţŢceŢtrare. 

Era o perioad  foarte dificil  în Voronej, ca în întreaga Rusie. Re-
volu ia adusese o anarhie profund  şiă tulburare; persecutarea Bisericii 
continua neab tut , iar poli ia secret  folosea orice trucuri pentru a-i 
prinde pe oameni în ac iuni sau afirma iiă„ilegale”.ăÎŢăVţrţŢej, GPU a f -
cut tot ce a putut pentru a isca neîn elegeri între membrii clerului, pen-
tru a folosi cuvintele celor afla i în conflict, cuvinte care, fiind raportate 
de c tre spioni, erau folosite ca acuza ii împotrivaă lţr.ă ÎŢă acelaşiă timp, 
Sfânta Rusie era înc  în via  şiăîŢc  mai erau oameni sfin i ca în veacu-
rile de dinainte; în Voronej era o femeie sfânt , Teoctista Mihailovna. 

Chiar în aceast  perioad , pe la mijlocul lui 1927, a fost publicat  
Declara ia Mitropolitului Serghie şiă VţrţŢejulă a fost împ r ită caă şiă îŢ-
treaga Rusie. Toate privirile erau îndreptate asupra episcopului Alexei, 
iar el a r spuns cu o respingere curajoas  a Declara ieiăşiăcuăaŢuŢ area 
faptului c  alesese s  îl urmeze pe Mitropolitul Iosif al Petrogradului. 

Aceast  epistol  a fost semnat  şiădeăc treăşaseădiŢtreăpreţ ii con-
duc tori ai Voronejului: protopopii Ioan Andreevski, Nicolae Piskanov-
ski, Petru Novosil ev, Pavel Smirnski, Alexandru FilipeŢkţăşiă IţaŢăSte-
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blin-KameŢski.ă Aceştiă preţ iă curajţşiă auă suferită diŢă acest motiv, dup  
cum urmeaz .  

Protopopul Ioan Andreevski a avut o importan  major  în sus i-
nerea ortodoxiei în Voronej. Mai întâi el s-a ridicat împotriva renova io-
nismului, apoi s-a împotrivit Mitropolitului Serghie. A fost arestat în 
1928ăşiăaăfost exilat în Asia Central . Când episcopul Alexei a auzit des-
pre acest arest, elăaăveŢităîŢăaceeaşiăziăf r  team  la biserica unde slujise 
preţtulăşiăaămâŢgâiatăturmaămâhŢit . Dup  ce s-a întors din exil, p rin-
tele Ioan a disp rutăşiăŢuăs-a mai auzit de el vreodat . 

PrţtţpţpulăNicţlaeăPiskaŢţvskiăaăfţstăarestatăşiăaăfţstătrimisălaăSţ-
lovki, unde a r mas din 1928 pân  la moartea sa, probabil în 1932. El f -
cea acolo plase de pescuit, în timp ce spunea rug ciunea lui Iisus în mod 
constant. El era p rintele duhovnicesc al tuturor clericilor din catacom-
beăşiăalăcrediŢciţşilţrădiŢălag rul de concentrare Solovki. To i episcopii 
de la Solovki care refuzaser  s  accepte Declara ia Mitropolitului Ser-
ghie aveau un mare respect fa ăde elăşiăeraăiubitădeătţ i pentru blânde ea 
lui, pentru solicitudine, peŢtruăcalmulăpermaŢeŢtăalăsufletuluiăşiăpeŢtruă
abilitatea lui de a-i consola pe cei afla i în orice fel de mâhnire. 

PrţtţpţpulăAlexaŢdruăFilipeŢkţăaăfţstămaiăîŢtâiăarestatăşiăexilatăîŢă
1926, perioad  în care aproape to i membrii familiei sale au murit de 
foame. G sindu-se în Voronej în 1927, el s-a al turat celor care s-au o-
pus Declara iei Mitropolitului Serghie. Curând, a intrat în monahismăşiăaă
fost f cut arhimandrit. Mai târziu, a locuit ilegal în Miciurinsk (Kozlov), 
lucrând la confec ionarea sobelor din c r mizi, şiăaăslujit în Biserica din 
catacombe. 

Protopopul Ioan Steblin-Kamenski a p timit în lag rul de la Solov-
ki din 1924 pân  în 1927. El a devenit preot celib dup  o carier  de ofi er 
naval. A fost arestat din nou în 1929; s-a p strat scrisoarea sa c tre tur-
m , scris  din închisoare, în 1929; esteăuŢădţcumeŢtăcareăamiŢteşteădeă
epistolele de iubire ale p rin ilor apostolici ai Bisericii primare din cata-
combe. 

Tot clerul r mas în Voronej care nu era de acord cu Mitropolitul 
Serghie a fost arestat în 1930; îŢăaceast ăperiţad ăau suferit mai ales c -
lug rii de la M n stirile Sfântul Alexei şiăSfâŢtulăMitrţfaŢ.ă 

M n stirea Sfântul Alexei, pân  la închiderea ei dup  PaştileădiŢă
1931, era un centru de factur  veche, ortodox-„tihţŢit ”, pentru clerul 
localăşiăcelăaflatăîŢătrecereăcare s-a opus renova iţŢismuluiăşiăapoi serghi-
anismului. Nu a r mas nicio alt  biseric  pe aceast  pozi ie. 

Dup  închiderea M n stirii Sfântul Alexei şiăaŢihilareaăclerului ei, 
aceiaădiŢtreăeŢţriaşiăcareăauăfţstăcrediŢciţşiăp stţrilţrălţrăşiăcţŢcep iei 
acestora au r mas cu totul f r  bisericiăşiăf r  slujbe, nevrând s  mearg  
la bisericile serghianiste deschise. Preo ii secre iă veŢeauă rară şiă diŢă îŢ-
tâmplareăşiăslujeauăîn case. Doar oamenii de încredere, cu aceleaşiăcţŢ-
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vingeri, cuŢţşteauăacesteaă şiă leă spuŢeauă despre slujbe şiă altţraăcare a-
veau aceleaşiă cţŢviŢgeri.ă Preţtulă slujeaă Ţţapteaă şiă pâŢ  atunci se as-
cundea într-un depozit sau într-un grajd, iar când venea noaptea pleca 
în alt  parte. În timpul slujbelor, ţameŢiiăcâŢtauăîŢcetăşiăseăuitauăpeăfe-
reastr , ca s  vad  dac  vine cineva. Dac  se auzea o cioc nitur , mai în-
tâiăîlăascuŢdeauăpeăpreţtăşiăapţiădeschideauăuşa.ăErauăcazuriăcâŢdăceiăca-
re aveau grij  de cas  Ţuăştiauăc  se s vârşea o slujb , deoarece acestea 
aveau loc atunci când ei plecau la munc . Unii participan i ai Bisericii 
ruse din catacombe, care au plecat peste hotare în 1943, au intrat atunci 
pentru prima dat  dup  treisprezece ani într-o biseric . 

Din cauza epistolei sale, episcopul Alexei a fost suspendat de Mi-
tropolitul Serghie şiăapţi, pe 21 februarie 1930, a fost arestat de GPU şiăaă
murit în închisoare. 

Despre ultimele zile din via a episcopului Alexei, avem date din re-
lat rileăprotopopuluiăSerghieăŞukiŢ, de curând adormit, careăîşiăamiŢteş-
te astfel întâlnirea cu dânsul:  

„ÎŢăvaraăaŢuluiă1936ăamăfţstătrimişiăîŢăcţŢvţiăîŢălag rul de concen-
trare Ukht - Pecersk (în nordul îndep rtat). Transferul a durat aproape o 
lun  întreag , de vreme ce la fiecare dou  sau trei zile f ceam un popas; 
astfel, ne-am oprit în Harkov, Orel, Syzran, ViatkaăşiăKţtlas.ă ÎŢăKţtlas, 
calea ferat  s-aăsfârşităşiăamăfţstăcţŢduşiămaiădeparte în b rci de-a lun-
gulăDviŢeiăŢţrdiceă şiăVişegdei, c tre portul Ust-Vym. De acolo am fost 
lua i în vagoane de lag r c tre diferitele puncte de concentrare. 

La început, în acest convoi nu erau clerici; era un amestec de exi-
la iăpţliticiăşiăcrimiŢali.ăDar, la fiecare popas, convoiul nostru se schim-
ba: unii plecau, al ii erau ad uga i.ăŞi, la Syzran, ni s-a al turat arhiepis-
copul Alexei, fţstădeăVţrţŢejăşiăKţzlţv.ăEraăuŢăepiscţpăb trân, de aproxi-
mativ 65 de ani, îŢaltă şiă cuă ţă statur  robust , cu chipul de o culoare 
nep mânteasc . Dar lucrul extraordinar era c  vl dica ducea cu el dou  
valizeămariăşiăgrele.ăNuăleăputeaăc raăelăîŢsuşiăşi, prin urmare, trebuia s  
primeasc  ajutor de la al ii. Ceilal i oameni din convoi aveau o singur  
boccea cu pâine uscat  şiăhaiŢe, pentru a nu atrage aten ia delincven i-
lor. Dar lucrul important era c  fiecareăîşiăc raăbţcceauaăsaăşiăşi-o punea 
sub cap noaptea. 

Era firesc ca apari ia vl dic i cu dou  valize s  devin  imediat su-
biect de interes pentru delincven ii din celula noastr .ă Euă şiă tţvar şiiă
mei am f cutăcuŢţştiŢ  cu arhiepiscţpulăşiăl-am sf tuit s  aib  grij , în 
special noaptea, când delincven iiă ieşeauă s  vâneze lucrurile celorlal i. 
Dar vl dica nu s-a tulburat şi, ridicând din umeri, a r spuns: «Ce pot s  
fac? Las -i s  le ia... Tot la fel voi dormi noaptea». Apoi am decis s  fa-
cem cu schimbul noaptea, ca s  p zim valizele vl dic i... Delincven ii e-
rau foarte nemul umi i de aceast  schimbare, şi, diminea , Ţuăşi-au as-
cuns mânia, dar Dumnezeu ne-a p zit de necazuri...  
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          ÎŢăaceeaşiăsear  amăfţstăaduşiă la sta ie pentru urm toarea c l to-
rie. NKVD-ul aranja astfel de transferuri întotdeauna noaptea, pentru a 
nu atrage aten ia locuitorilor. Tovar şiiămeiăduceauăvalizeleăvl dic i, iar 
noi ne aflam într-unul din compartimentele vagonului «Stolipin». 

Sub guvernarea arist , oamenii din astfel de convoaie primeau 
mâncare cald  de dou  ori pe zi, dar, sub sovietici, li se d dea doar o 
«por ie uscat »: 400 de grame de pâine neagr , 20 de grame de zah răşiă
o bucat  de hering. Ap  se d dea doar de dou  ori pe zi, diminea aă şiă
seara. Prin urmare, primind diminea a o can  de ap  şiădup  aceeaăŢişteă
peşteăs rat, cei din convoi erau chinui i de sete toat  ziua. 

Toat  ziua vl dica st teaăîŢtiŢsăşiămţ ia. El vorbea pu iŢăşiăarare-
ori; era evident c  era bolnav şiăŢuămâŢcaăŢimic.ăBiŢeîŢ eles c  atât va-
gţŢulăcâtăşiăceleădiŢă jurulăs u ac ionau asupra lui într-un mod opresiv. 
În ziua urm toare, când am ajuns la sta ia Kotlas, am fost separa i de 
vl dica.ăDeşiăelăseăîŢdreptaăspreăacelaşiăcâmpăUkht-Pecersk, a fost pus în 
Ţişteăbar ciădiferiteădeătraŢsferăşiăŢuăl-am mai v zut. 

Judecând dup  condi ia fizic  a Vl dic i Alexei, regimul lag rului 
era peste puterile lui. El nu putea s  munceasc  şi, prin urmare, se putea 
aşteptaă laăceaămaiăprţast  ra ie: 300 de grame de pâiŢeăşiăţădat  pe zi 
sup  f r  gust. Chiar dac  oamenii ar fi putut s -i trimit  pachete cu 
mâncare, nu ar fi putut s  le aduc  laăcuŢţştiŢ  imediat adresa sa. Chiar 
dac  ar fi fost trimis la spitalul lag rului, acolo nu ar fi primit niciun tra-
tament, de vreme ce nu erau niciun fel de medicamente. Nu se lua în 
considerare deloc dieta de inu ilor; mâncarea era cât se poate de simpl  
şiăŢevariat . E de presupus c  vl dica nu putea supravie ui prea mult în 
aceste de condi ii. Astfel era sistemul de lag r NKVD pentru a-i alege pe 
cei incapabili de munc ...” 

Influen a episcopului Alexei asupra dezvolt rii viitoare a Bisericii 
cu adev rat ortodoxe sau din catacombe din Rusia a fost considerabil ; 
cercet torii sovietici îl g sescăaăfiăfţŢdatţrulăuŢeiă„secte”, numit  „bui i”ă
(„Bui- i”).ăOă carteă receŢt  despre ortodoxia din catacombe în Uniunea 
Sovietic  ofer  un rezumat general, preluat din surse sovietice, despre a-
ceast  mişcareă(careăesteăîŢămţdăevideŢtădţarăpartea local  diŢămişcareaă
mai ampl  „iozefit ”ăsauădiŢăcatacţmbe), care mai poate fi reconstituit  
şiădou zeci de ani dup  arestarea episcopului Alexei:  

„Erudi ia sovietic  a oferit, chiar dac  din întâmplare, informa ii 
destul de detaliate despre una din ramurile iozefi ilor, care ne ofer  des-
tul  p truŢdereă îŢăŢaturaăacesteiămişc ri. Organiza ia Bui i a ap rut în 
regiunea Tambov ca r spuns la evenimentele din 1927, fiind condus  de 
episcopul Alexei Buiă deă VţrţŢejă şiă aă fţstă afiliat  mişc rii iozefite mai 
mari... Mişcareaăcareăaăfţstăini iat  de episcopul Alexei şiăcareăaădeveŢită
cunoscut  sub numele s u (laic), Buev i, a constituit o parte din acele 
mişc ri similare mai mult sau mai pu in unite sub aripa schismei iozefi-
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te.ăÎŢtrucâtămişcareaăbui ilţrăşi-a men inut identitatea şi aăexercitatăşiăţă
influen  istoric  aparte, ea poate fi luat  în considerare şiăseparat. 

Mişcareaăbui ilor a ap rutămaiăîŢtâiăcaăţămişcareălţcal , centrat  în 
VţrţŢejăşiăcuăiŢflueŢ e concentrate în zonele din împrejurimi. Cu toate 
acestea, potrivit cercet rilor sovietice, a avut leg turiădirecteăşiăîŢămulteă
alte regiuni. Din punct de vedere organizatoric, mişcareaăapare ca fiind 
relativ sofisticat  şiă biŢeă îŢtemeiat ... M rimeaă mişc rii este dificil de 
determinat, dar aparent era destul de substan ial , destul de capabil  de 
a atrage aderen i... Treizeci de ani mai târziu, cercet torii sovietici au 
descoperit urmele a aproape patruzeci de ţbştiăcu aproximativ 700 de 
membri apar iŢâŢdămişc rii bui ilor din 1930. Având în vedere circum-
stan ele ŢeţbişŢuiteădeăcareăaveaăŢevţieăvia a bisericeasc  clandestin , 
tţtuşi, este dificil de imaginat c  cercetarea istoric  sovietic  a fost capa-
bil  s  identifice mai mult de o frac iune a aderen ilţrăuŢeiămişc ri ca a-
ceastaăşiăacesteăŢumereăpţtăcuăadev rat s  fie nesemnificative în estima-
rea m rimii, aăputeriiăşiăaăiŢflueŢ eiămişc rii. 

BuiăîŢsuşiăaăfţstăarestatălaă21ăfebruarieă1930, dar nu s-ar p rea c  
arestul conduc tţruluiătitularăalămişc rii a împiedicat în mod serios dez-
vţltareaă grup rii bui ilor. Pentru urm torii trei ani cel pu in, eiă şi-au 
continuat activitatea cu mare vigoare, iar influen a lor a continuat s  fie 
resim it  şiăpeŢtruăurm toarea decad ”ă(pp. 69-71). 

„DeşiăceŢtrulăţrgaŢizatţricăseăaflaăîŢăVţrţŢej, mişcareaăs-a bucurat 
de mare succes în regiunea dimprejurul Tambovului, la aproximativ 160 
de kilometri nord-est, şi, într-adev r, era activ  într-o arie extins  din 
Caucaz şiăUcraiŢa...  

Aparent, aăavutălţcăuŢăatacăferţceăîmpţtrivaămişc rii, care a sfârşită
prin încarcerareaă liderilţră eiă şiă dizolvarea structurii organizatorice în 
1930 sau 1931... Dup  acest atac ini ial, mişcareaă aă fţstă reţrganizat  
printr-un subordţŢatăşi, din nou, conform investigatorilor sovietici, avea 
circa 200 de sus in tori în 1932. Academicianul sovietic Mitrokhin afir-
m  c , «laăsfârşitulăluiă1932, organiza ia bui ilţrăaăluatăsfârşităşiămembriiă
eiăceiămaiăactiviăauăfţstăîŢchişiăpeŢtruăactivitateăaŢti-sovietic », dar pre-
cizeaz  apoi c  adep ii mişc rii, în ciuda pretinsei distrugeri a organiza-
iei, au condus agita ia anti-sovietic  din timpul campaniei electorale în 

1939...  
În timpul campaniei de colectivizare, bui ii, caăşiăalteămişc ri înru-

dite din ar , au condus o agita ie viguroas  împotriva colhozurilor (a 
fermelor colective)... Pentru c  num rul bisericilor pe care bui ii puteau 
s  le foloseasc  era departe de a fi suficient, au ap rut o serie de l caşe 
neoficiale, dâŢdă astfelă mişc rii avantajul filialelor locale care puteau 
atrage oameni din numeroase sate f r  dezavantajele unei loca ii fixe, 
cum ar fi o biseric  normal , care ar fi fost mult mai susceptibil  de pre-
siunea poli iei... Eshatologia juca un rol considerabil în doctrina bui ilor. 
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Cercetarea sovietic  ulterioar  sugereaz  c  acest motiv eshatologic era 
împletit cu aspira ii concrete c tre elaborarea unei restaur ri a monarhi-
ei.”ă(pp. 107-109). 

Mai târziu, „ţrgaŢiza ia bui ilor a cuprins o serie de oameni care 
ulterior au devenit liderii Adev ratei Biserici Ortodţxeăşi, chiar dup  ce 
aceast  mişcare a fost lichidat  ca organiza ie, aceştiămembriăşi-au conti-
nuat activitatea ortodox  în catacombe de-a lungul anilor treizeci”.ăMaiă
mult decât atât, conform sursei sovietice (Mitrokhin) folosite de aceast  
carte, „aceast  organiza ie (bui ii) a servit ca punct de plecare – atât ca 
idee, câtăşiăca organizare – pentru adep ii Adev ratei Biserici Ortodoxe 
în 1946-1952. Printre slujitorii Adev ratei Biserici Ortodoxe din aceast  
perioad  întâlnim în mod constant bui i sau oameni care la un moment 
dat au avut leg tur  cuăei”ă(pp. 181-182). 

Astfel, sursele sovietice confirm  continuitatea pozi iei curajoase a 
episcopului Alexei în 1927 cu Biserica Ortodox  Adev rat , care, dup  
cumăştimădiŢămulteăalteăsurse, continu  pân  în ziua de ast zi, la fel de 
persecutat  şiăascuŢs  ca întotdeauna. 

 
 

III. 
EPISTOLA EPISCOPULUI ALEXEI BUI DE VORONEJ 

 
Mai mare bucurie decât aceasta nu am,  

s  aud c  fiii mei umbl  întru adev r. 
 (III Ioan 1: 4) 

 
Stând de paz  pentru ortodoxieăşiăurm rind cu vigilen  toate ma-

nifest rile vie iiă bisericeştiă Ţuă dţară îŢă eparhia încredin at  smereniei 
noastre, ci, în general, în întreaga patriarhie, spre marea noastr  mâhni-
re am descoperit în ac iunile recente ale Mitropolitului Serghie de Nije-
gorod, care s-a întors la îndatoririle lui de înlocuitor al loc iitorului pa-
triarhal, un declin rapid spre renova ionism, o dep şireăaădrepturilţrăşiă
autorit iiărezervateăpeŢtruăelăşiăţăîŢc lcare a sfintelor canoane (hot râ-
rea unor chestiuni de principiu în mod independent, traŢsferăşiădestitui-
re de episcopi f r  judecat  şiăcercetareăetc.; a se vedea Epistola canoni-
c  a Sfântului Chiril, Canonul apostolic 34). 

Prin ac iunile sale împotriva duhului ortodoxiei, Mitropolitul Ser-
ghie s-a rupt din unitatea cu Sfânta, SţbţrŢiceascaăşiăApţstţleascaăBise-
ric  şiăaăpierdutădreptulădeăcţŢducereăa Bisericii ruse. 

Ierarhiiăşiăp stţriiăţrtţdţcşiăauăîŢcercatăîŢăţriceăfelăs  îl influen eze 
pe Mitropolitul Serghie şiăs  îl întoarc  la calea dreapt  şiăadev rat , dar 
nu au reuşit. 
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Înaltpreasfin itul Mitropolită Iţsifă şiă arhip stţriiă ţrtţdţcşiă îŢtr-un 
cuget cu dânsul, fiiŢdărâvŢitţriăpeŢtruăslavaă luiăDumŢezeuăşiădţrind s  
pun  o limit  viitoarei înc lc ri de c tre Mitropolitul Serghie a integrit -
iiăşiă iŢviţlabilit ii sfiŢtelţrăcaŢţaŢeăşiădecreteăaleăţrdiŢiiăbisericeştiăşiă

s  p streze nestricat  comuniunea canonic  cu conduc torul legitim, 
Înaltpreasfin itul Mitropolit Petru de Kruti a, loc iitor patriarhal, au 
condamnat ac iuŢileăluiăSerghieăşiăl-au lipsit de comuniunea cu ei. 

Fiind, cuăvţiaăluiăDumŢezeuăşiăcuăbiŢecuvâŢtareaăîŢlţcuitţruluiădeă
loc iitor patriarhal, arhiepiscopul Serafim de Uglich, învestit, la 16/29 
februarie 1927, cu înalta autoritate de a fi p zitorul Bisericii din Voronej, 
r mânând în acelaşiătimpăşiăepiscţpăalădistrictuluiăKţzlţvăşiăîmp rt şiŢdă
peădepliŢăţpiŢiaăşiăpunctul de vedere al crediŢciţşilţrăierarhi ortodţcşiă
şiăaăturmeiălţr, de acum înainte m  separ de Mitropolitul Serghie, de si-
nodul s uă ŢecaŢţŢică şiă deă ac iunile lui, p strând succesiune canonic  
prin loc iitorul patriarhal, Mitropolitul Petru de Kruti a. 

L-am ales pe Înaltpreasfin itul Iosif (Mitropolit al Petrogradului), 
numit de c tre loc iitorul patriarhal, Mitropolitul Petru de Kruti a, la 6 
decembrie 1925, ca al treilea candidat la postul de înlocuitor de loc iitor 
patriarhal, ca cel mai înalt pov uitor duhovnicesc. 

Îl rog st ruitţrăpeăDţmŢulă„s  p zeasc  ara noastr  îŢăpace”, s  sus-
in  şiăs  p zeasc  Sfânta Lui Biseric  de necredin , deăereziiăşiădeăschism  

şiăs  ne dea râvn  şiăcurajăcaăs  umbl m f r ăgreşeal ăîn legile Lui. 
Administrând Eparhia Voronej,  

Episcopul Alexei de Kozlov 
 

(Sigiliu) 9/22 ianuarie 1928 
Sfântul Filip, Mitropolit al Moscovei 
Voronej. 
 
 

IV. 
BINECUVÂNTATA TEOCTISTA,  

CEA NEBUN  PENTRU HRISTOS 
Pomenit  la 22 februarie (†1936) 

 
ÎŢăperiţadaă îŢă careăarhiepiscţpulăPetruă şiă episcţpulăAlexei se a-

flau în Voronej, tr ia aici o remarcabil  femeie sfânt , o nebun  pen-
tru Hristos, binecuvântata Teoctista Mihailovna. 

Urm toarele dou  relat ri prţviŢădeălaădţiăfţştiălţcuitţriăaiăVţro-
nejului, careă ţă cuŢţşteauă persţŢală peă fericit . Primul, arhimandritul 
Mitrofan de la Biserica Sfântul Tihon de Zadonsk din San Francisco, 
fiu duhovnicesc al noului f c tor de minuni, arhiepiscopul Ioan Maxi-
movici, ne-a spus urm toarele:  
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Este greu pentru om s  alunge de la el mândria, s  o omoare. Firea 
uman  nu suport  acuza iileă şiă vaă îŢcercaă îŢtţtdeauŢaă s  se apere, s  
r spund  la acuza ii, chiar dac  sunt drepte. Dar calea nebunilor pentru 
Hristos este una special , cea mai direct  spre Dumnezeu. Lor le face 
pl cere s -şiăr neasc  mândria. Teoctista Mihailovna atr gea persecu ii 
asupra sa în mod deliberat; mul iăîşiăb teau joc de ea, ţăurauăşiăchiarăţă
b teau. 

Cine era ea sau de unde venea, Ţuăştia nimeni. Se spunea c  fusese 
so ia unui ofi er naval de rang înalt care murise în R zboiul Ruso-Japo-
nez (1904-1905)ă şiă c , dup  aceast  tragedie, devenind dezam git  de 
duritatea vie ii p mâŢteşti, şi-aăîŢdreptatăprivireaăiŢimiiăeiăspreăîŢaltăşiă
şi-a luat asupra sa eroismul nebuniei pentru Hristos. Dumnezeu a r s-
pl tit-o cu darul înainte-vederii, prin care îi ajuta pe vecinii ei suferinzi. 

Ea era mic  de statur , slab , prost îmbr cat , cu tr s turile chipu-
lui nobile. A tr it în M n stirea Sfântul Alexei din Voronej pân  când 
m n stirea a fost închis  (1931), apoi s-a ad postit la diferi i oameni. Ea 
ŢuăaveaăliteralmeŢteă„uŢdeăs -şiăpleceăcapul”.ăLţcuiaădiŢăcâŢdăîŢăcâŢdăşiă
la Novocerkask, unde era foarte respectat . Se spune c  a fost primit  
acolo de c tre Atamanul cazacilor de pe Don; în ciuda g rzii armate din 
jurul casei acestuia, ea putea circula liber peste tot, chiarăşiăîŢăînc perile 
lui personale. Nu degeaba îi mângâia pe oamenii din Novocerkask, 
pentru c  se întâmplau catastrofe îŢfricţş toare acolo; ţraşulăeraăaprţa-
pe în întregime distrus de c treă cţmuŢişti, deoarece cazacii fuseser  o 
sus iŢereăuriaş  pentru guvernul aristăşiăerauăsuspecta i c  sunt o ame-
nin are din cauza duhului lor iubitor de libertate. Atât în Voronej, câtăşiă
în Novocerkask, ea avea cercul ei de oameni pe care îi vizita.  

Oă ştiamă diŢă cţpil rie. Îmi amintesc cum odat  mama mea m-a 
adus la m n stire ca s  ţă vizitez.ăEaă serveaă ceaiulă îŢă cameraă eiă şiăm-a 
servit, turnându-mi ceai eaăîŢs şi.  

În Voronej era un p stor uimitor, protopopul Mitrofan, care o res-
pectaăfţarteămultăşiăţăprimeaăcuămareăciŢste.ăŞiădâŢsulăaămurităcaămu-
cenic în 1931. 

Ea avea o înf işareădeţsebit . Purta ghete de soldat de m sura cea 
mai mare cu putin , l sându-şiăîŢtţtdeauŢaăşireturile nelegate. C lca in-
ten ionat prin b l i; ghetele se umpleau cu ap , iar ea continua s  mearg . 

Avea un baston – un b  cu un vârf, doar o creang  uscat  – şiăîşiă
lua întotdeauna acest b  cu ea. Dar întotdeauna originea ei nobil , aris-
tocratic , era vizibil . Mergeaă şiă rev rsa o ploaie de înjur turi, dar, în 
acelaşiătimp, privea cu cei mai blânzi ochi. În timp ce mergea, închidea 
ferestrele de pe strad  cu b ul. Era g l gioas . M  iubeaăfţarteămultăşiă
m  vizita adesea. 
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Cel mai uimitor dar al Teoctistei Mihailovna era înainte-vederea ei, pe 
care o manifesta în ultimii ei ani cu deosebit  claritate. Acestea sunt 
câteva cazuri la care eu însumi am fost martor. 

1.ăEraădejaăîŢfricţş toarea perioad  sovietic  – anii ’20. Tat l meu 
eraăpreţtăşiăîmi era team  pentru el. Dup  o lung  desp r ire, amăreuşită
cumva s  vin s  stau cu el. M-am bucurat mult la reîntâlnirea cu rudele 
mele. Într-o diminea , Teoctista Mihailovna a trimis-o pe femeia care îi 
slujea s -mi cear  s -l p r sesc pe tat l meu imediatăşiăs  vin s  stau cu 
ea. Nu voiam sub nicio form  s  fac asta, de vreme ce vremurile erau 
periculţaseăşiăeuăveŢisemăpeŢtruăscurtătimp. 

Eaăaăplecatăşi, dup  ceva vreme, aăveŢităîŢapţiăcuăaceeaşiăpţruŢc  
pentru mine de la Teoctista Mihailovna. Acest lucru s-a petrecut de trei 
ori la scurte intervale, pân  ce, în cele din urm , m-am dus. M  gân-
deam:ă„CeăpţateăfiăatâtădeăurgeŢt?”ăDarăeaăst tea lâng  samţvarăşi, în cel 
mai calm mod, caăşiăcâŢdăŢimicăŢuăs-ar fi întâmplat, mi-aăpusăŢişteăceai, 
mi-a oferit o gustare, a purtat o discu ieăliŢiştit  despreăvremeăşiăm-a în-
trebat cum o mai duceam. A trebuit s  m  smerescăşiăs  m  supun. 

Peste o or , mama mea a venit plângând: s-a dovedit c , imediat ce 
am f cutăascultareăşiă amăplecată laăTeţctistaăMihailovna, casa noastr  a 
fost înconjurat  şi, dup  o perchezi ie am nun it , tat l meu a fost ares-
tat. În ciuda tuturor încerc rilor, Ţuăamăreuşită s  mai aflu ceva despre 
soarta lui. Dac  aşăfiăfţstăacas , m-arăfiăluatăşiăpeămiŢeă– înainte-vederea 
Teoctistei Mihailovna mi-a salvat via a. Dup  aceea, ea a luat un aer cu 
tţtulădiferităşiăm-a sf tuit s  p r sescăţraşulăcâtămaiărepedeăcuăputiŢ . 

2. Urm torul incident este cu privire la moartea mamei mele. Eu 
mi-amăiubitămamaăfţarteămultăşiăamăsuferităîŢgrţzitţrăcâŢdăaămurit. Am 
avut întotdeauna repulsie fa  de b uturileăalcţţliceăşiăŢuăamăavutăŢicio-
dat  vreo atrac ieăfat ăde ele. Dar, când am auzit c  mama mea murise, 
în durerea mea am fost atât de înfuriat de condi iile inumane ale luptei 
sovietice zilnice care m  înconjura, încât, din disperare, nu am mai pu-
tut s  supţrtăşiăamăieşităşiăm-am îmb tat atât de tare, încât abia am reu-
şită s  ajung acas  la apartamentul meu. Teoctista Mihailovna avea o 
anumit  femeie cast , cu educa ie înalt , careăîşiădevţtaseăîŢtreagaăvia  
fericitei; eaăseăŢumeaăAŢaăVasilievŢa.ăŞiăastfelăi-am scris o scrisoare aces-
tei Ana Vasilievna despre marea mea durere pentru moartea mamei mele 
şiă i-am cerut s  o informeze pe Teoctista Mihailovna c  mama mea mu-
rise.ăŞi, curând, am primit o scrisoare de la Ana Vasilievna, unde era scris: 
„TeţctistaăMihailovna îmi cere s  v  spun c  ea nu poate s  suporte be-
ivii”.ăŞiăastfel, în înainte-vederea ei, ea v zuse ceea ce f ceam eu. 

3. Eu lucram în Orel, unde aveam o slujb  temporar  în afara ora-
şului. Când s-a aflat c  sunt fiul unui preot, mi-au re inut salariul; acest 
lucruăaăcţŢtiŢuatătimpădeăcâtevaăluŢi.ăNuăaveamăbaŢiăşiăfamilia mea era 
îngrijorat  cu privire la ceea ce aveam s  fac mai departe. 
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I-am scris o scrisoare Anei Vasilievna pentru Teoctista Mihailovna. 
În câteva zile am primit un r spuŢs:ă„TeţctistaăMihailovna cere s  vi se 
spun  c  ea a f cut aranjamente pentru dumneavoastr , ca s  fi i pl tit”.ă
În acel moment m  aflamăîŢăţraşulăEle . 

Am redobândit n dejdeăşiăm-am dus la cabina telefonic  ca s  sun 
la oficiul de plat  diŢăOrelăşiăs  aflu care era situa ia cu privire la plata 
mea.ăŞiăeiăauăspus:ă„UŢdeăsuŢte i? V-am c utat ca s  v  pl tim”.ăŞiăamă
primit totul f r  lips , aşaăcumăŢuăse întâmplase niciodat  pân  atunci. 
Şi, astfel, draga Teoctista Mihailovna f cuse într-adev ră„araŢjameŢte”. 

4. Odat  mergeam cu Teoctista Mihailovna pe strad  şiăţătân r  bi-
ne îmbr cat , plin  de s n tate, venea spre noi. Evident, ceva îi fusese 
descoperit Teoctistei Mihailovna despre ea, deoarece, dintr-odat , a lo-
vit-o pe femeie pe spate cu toat  putereaăeiăşi, apoi, a ad ugat un cuvânt 
puternic, necenzurat, care corespundea aparent imoralit ii ei t iŢuite. 
Femeia a înghe at pe loc, darăapţiăşi-a continuat drumul, ştiiŢd,ăseăpare, 
pentru ce fusese pedepsit . 

Ana Vasilievna a relatat c  Teoctista Mihailovna nu dormea nop i-
le, ciăşiăleăpetreceaăîŢărug ciuŢeăşiăîŢăpriveghere.ăAtuŢciăcâŢdămergea în 
vizite, ea se pref cea c  iaăiŢsecteleădeăpeăeaăşiăleăţmţar  şiăîŢtotdeauna 
se sc rpina. Bineîn eles, oamenii o judecau pentru aceasta. Când se în-
tâlnea cu str ini, adesea începea s  vorbeasc  tot felul de absurdit iăşiă
uneori rostea câte o înjur tur . Dar imediat ce str inii plecau, începea o 
conversa ie coerent  de stare  înainte-v z toare. Avea o minte remar-
cabil  şiăuŢămţdărafiŢatădeăa-şiăexprimaăgâŢdurileăşiăsim mintele. Era 
evident c  fusese bine educat . 

În Voronej se g sea o pia  public  mare; de o parte a ei, se aflau 
cl diri ale Comitetului Regional al PartiduluiăşiăCţmitetului Executiv Re-
gional, şiăaiciă seăg seauămţŢumeŢteleă luiăLeŢiŢăşiăStaliŢ.ăG rzi st teau 
pretutindeni de paz . Odat  aămersălaăacesteămţŢumeŢteăşi, în fa a tu-
turor, s-aăuşurat; acolo s-a format o balt . A fost luat  imediat la cartie-
rul general CEKA şi, acolo, îŢăbirţulă şefului, a f cut o murd rieă şiămaiă
mare, chiar pe biroul lui, cu toate hârtiile lui. A fost re inut  şiăapţiăeli-
berat  ca anormal . 

Ea avea o prieten , Anisia, care o iubea foarte mult. Odat , aceast  
Anisia s-a îmboln vită şiă seă preg tea s  moar , de vreme ce nimeni nu 
putea s-o ajute. Teoctista Mihailovna aăveŢitălaăeaăşiăiăs-a spus c  Anisia 
eraă peă mţarte.ă „Seă preface”, a r spuns Teoctista Mihailovna. Apoi s-a 
dus la ea, a luat-o de mân  (şiăeraăevideŢtăc  era într-adev r pe moarte) 
şiăaăspus:ă„AŢişca, ridic -te!”ăCeaădiŢăurm  s-a ridicat imediat, a început 
s  le preg teasc  masaăşiătţat  bţalaăeiăaăluatăsfârşit.ăAceastaăseăpetreceaă
în Voronej. 

O anumit  femeie era supus  cercet rii de c tre poli ie. Ea avea o 
mic  rezerv  de bani pe care o ascunsese într-un portmoneu pe un raft. 
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Dintr-odat  a venit poli iaăşiăaăîŢceputăperchezi ia. În minte, a strigat du-
p  ajutţr:ă„TeţctistaăMihailovna, ajut -m !”ăCelăcareăcţŢducea perche-
zi ia a atins portmoneul, dar nu a v zut nimic. A mutatăîŢtregulăbufetăşiă
toate rafturile, dar nu a g sit banii. 

 
O alt  m rturie despre Teoctista Mihailovna este dat  de o fiic  

duhovniceasc  din Voronej, din anii 1920, a arhiepiscopului Petru Zve-
rev; ea este acum c lug ri , vie uind într-o m n stire din California, 
maica X. 

O v d pe ea, pe fericita Teoctista Mihailovna, înaintea ochilor mei 
caăşiăcâŢdăarăfiăfţstăieri, deşiăaătrecutăatâtădeămultătimpădeăcâŢdăamăv -
zut-o ultima oar  îŢăţraşulăVţrţŢej.ăEraămic  de statur , îmbr cat  în-
tr-o fust  lung  şiăcuăţăhaiŢ  de culoare închis , urât ; pe cap avea multe 
basmale greoaie, caă şiă câŢdă cevaăŢuă ară fiă fţstă îŢă regul  cuă eaă sauă caă şiă
când ar fi fost bolnav . Nu mergea pe trotuar, ci mai mult direct pe stra-
d . Era întotdeauna înso it  de câteva femei, poate de vreo c lug ri  
sau vreo sor  de la M n stirea Acoper mântul Maicii Domnului, unde 
fericita Teoctista tr ia printre surorile r mase, care nu fuseser  înc  
arestateăşiătrimiseăîŢăexil.ăM n stirea fusese închis  de sovietici cu mult 
timp în urm  şiăfusese transformat  într-uŢăaşa-Ţumită„satăalămuŢcitori-
lţr”, casele ei fiind închiriate laicilor. 

Teoctista Mihailovna locuia într-una din chiliile m n stirii. De vre-
meăceăacumămireŢiiălţcuiauăacţlţăşiăcţpiiiădeăşcţal  erau îndoctrina i cu 
propagand  comunist , fericita era adesea v zut  fiind urm rit  de o 
band  de b ie i – tineri huligani. De obicei nu le d dea aten ie, dar une-
ori se oprea, se întorcea c treă eiă şiă leă spuŢeaă ceva.ăAmăv zut-o de de-
parte, deoarece s  venim aproape de ea era un pic riscant, de vreme ce 
era cunoscut  de to i ca fiind nebun .ăExistauăfamiliiăpeăcareăleăvizitaăşiă
poate c  st tea câteodat  cu unele dintre ele. Era cunoscut  tuturor lo-
cuitorilor în vârst  ca o femeie sfânt  şiăeraăfţarteărespectat . 

Când episcopul Petru de Voronej a fost arestat de GPU, pe 10/23 no-
iembrie 1925, turma lui a suferit amarŢicăpeŢtruăseparareaădeădâŢsulăşiăaă
apelatălaăfericitaăTeţctista.ă„SeăvaăîŢtţarceăvl dicaăîŢăcurâŢd?”ăauăîŢtre-
bat ei; „CâŢdăseăvaăîŢtţarceăvl dica?”ăEaăaăr spuns:ă„SeăvaăîŢtţarceăcâŢdă
ŢţiăvţmămâŢcaăcarŢe”.ăŞi, într-adev r, cuvintele ei s-au împlinit exact: 
GPU nu l-a re iŢutămultăşiăs-a întors acas , ajungând în Voronej în tim-
pul înmormânt rii Mitropolitului Vladimir de Voronej, la 28 decembrie, 
în timpul s pt mânii cu har i dup  s rb tţareaăNaşteriiăDţmŢului. 

La 2 februarie 1926, episcopul Petru a fost ridicat la rangul de arhi-
episcţpădeăVţrţŢejăşiăs-a mutat într-o cas  mic , nu departe de M n sti-
rea Sfântul Alexei. Aici, Teoctista Mihailovna îl vizita în mod constant: 
evident, elăeraăuŢăprieteŢăalăfericitei.ăEaămergeaădirectălaăchiliaăluiăşiăseă
aşeza pe patul lui, uŢdeăaşteptaăpâŢ  ce vl dica îi trimitea afar  pe cei 
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care veneau în mod constant la el. Îl striga pe vl dica întotdeauna dup  
numele de botezăşiădup  numele de familie. 

Îmi amintesc de asemenea c  în biserica de sus a M n stirii Sfân-
tul Alexei, cu hramul Învierii lui Hristos, se g seau dou  icoane f c toa-
reă deă miŢuŢiă aleă Maiciiă DţmŢului:ă „Izvorul d t tor de via  al Maicii 
Domnului”, pe un loc înalt, în partea dreapt , spre care conduceau mici 
trepte cu balustrad  metalic , şi, laăacelaşiăŢivelăîŢăparteaăstâŢg , icoana 
Maicii DţmŢuluiă „cuă treiă mâiŢi”.ă ÎŢtr-o zi, to i cei din biseric  erau 
foarte sup ra i pe comportamentul Teoctistei Mihailovna: ea s-a urcat 
pe locul mai înalt, laăicţaŢaă„cuătreiămâiŢi”, şiăaăstatăcuăspateleălaăicţaŢ  
şiăaă îŢceputăs  strigeă laăciŢevaăŢişteăcuviŢteădestulădeăurâte.ăPu in mai 
târziu, Ţişteăhţ iăauăspartăveşmâŢtarul, au t iat grilajul metalic al feres-
trei şiăauăfuratăcevaădeăvalţare.ăDup  aceea, oamenii au în eles c  aceast  
fapt  a sa se adresa acelor r u-f c tori. 

Se spunea c , dac  î i d dea pâine, era un semn bun. Oamenii po-
vestesc despre cum odat  bea ceai acas  la una din surorile din m n s-
tire, când, dintr-odat , a s rităîŢăpiciţareăşiăaăaruŢcatăapaădiŢtr-o farfurie 
de pe fereastr  în curte; în acel moment, cuiva de aproape îi luase foc 
hţrŢulăşiăTeţctistaăMihailovna „stiŢgeaăfţcul”ăpriŢăacestăgest. 

Odat  a refuzat s  ia o pâine de la o femeie, spunându-i:ă„Veiăaveaă
nevoie de ea pentru tine; vei tr iăatâteaăzileă(şiăaăspusăŢum rul) f r  ni-
mic altceva. NuăveiăaveaăŢimicăaltcevaădeămâŢcare”.ăAcestă lucruăs-a în-
tâmplat exact cum a spus ea. 

 
Dreapta Teoctista a v zut lichidarea rapid  a bisericilor ortodoxeăşiă

a monumentelor din Voronej în anii ’30, ceea ce nu era decât o parte din 
programul satanic care se desf şuraăîŢăîŢtregăp mântul rusesc mult p ti-
mitor, spre furia îngrozit  a aproape întregului popor rus. Împ r ia te-
rorii luase asemenea propor ii, încât oamenii credeau c  ŢişteăŢebuŢiăseă
eliberaser  şiăapucaser  frâiele guvern rii. Mii de oameni erau aresta i la 
îŢtâmplareăşiăaruŢca i în închisori f r  nicio idee despre motiv. Profeso-
rul P. Kisakov din America de Sud, pe atunci tân r, care înc  îşiămaiăa-
minteşteăbiŢeădeăfericitaăTeţctista, ne spune c  eraăcaăuŢăcţşmarăpsiho-
tic, dup  care oamenii deveneau stupefia iăşiăiŢdifereŢ i la tot. Cei pu ini 
care r m seser  liberi aveau un singur gând: cum s  supravie uiasc  şiă
s  aib  grij  de cei apropia i care erau zdrobi i. Peste toate acestea, în 
toat  regiunea sudic  – cea mai fertil  parte a Rusiei dintotdeauna – 
bântuia o foamete provocat  iŢteŢ iţŢat şiă miiă deă ţameŢiă ŢeviŢţva i 
mureau de pe urma ei. 

 Toate acestea le-a v zut bineăfericitaăTeţctistaăşiăaăîmpreun -p ti-
mităcuăcreştiŢiiă r maşi.ăPeă laămijlţculăaŢilţră1930, toate bisericile erau 
închise, nivelate de dinamit  sau transformate în magazii pentru fabrici. 
CreştiŢismulăaămersă îŢăadâŢculă catacţmbelţră şiăpu inii credinciţşiăpu-
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teau s  seăfurişezeăpeŢtruăslujbeleăbisericiiădţarăîŢăadâŢculăŢţp ii. Inima 
fericitei, care a inspirat atât de multe fapte bune pentru vecinii ei, nu 
mai putea s  îndure. Într-o zi, sângele i-a dat n val  peăgâtăşi, la 22 fe-
bruarie 1936, Teoctista Mihailovna a murit. S-a spus c , înainte de 
moartea ei, s-a îmbr cat toat  în alb, ca s -L întâlneasc  pe Mirele ei, 
Hristos, şiă aămurită laă m n stire. A fost înmormântat  în cimitirul din 
afaraăţraşuluiăşiăamiŢtireaăeiăaă fţstăştears  diŢăVţrţŢej.ăDarăcţŢştiin a 
creştiŢ  poart  imaginea ei în inimile iubitoare în întreaga lume, oriun-
de este în elegere pentru sfin iiăruşiădiŢăcatacţmbe.  
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 12. Arhiepiscopul Pahomie de Cernigov 
FRATELEăS U, ARHIEPISCOPUL AVERCHIE, ŞIăEPISTOLAăLOR 

Pomeni i la 15 mai (†1938) 
 

Cel care a dobândit iubirea Îl gust  pe Hristos  
îŢăfiecareăziăşiăîŢăfiecareăceasăşiădeviŢeăŢemuritor prin aceasta. 

Iubirea este mult mai dulce decât via a.  
Cel care a dobândit iubirea se îmbrac  în Dumnezeu. 

Sfântul Isaac Sirul 
 
În familia Kedrov erau trei fra i episcopi, originari din regiunea 

Viatka. Tat l lor, Petru Kedrov, era cite  la biseric  şiăle-a dat fiilor s i o 
educa ie bisericeasc  şiăteţlţgic  bun . 

Fiul cel mai mare, Petru, viitorul ierarh m rturisitor Pahomie de 
Cernigov, s-a n scut în 1877. El era serios, modestă şiă smerită diŢă fire, 
gâŢditţrăşiăţrieŢtatăspreăbiseric  pe m sur  ceăcreştea.ăDup  ce a absol-
vităŞcţalaăTeţlţgic  Secundar , el a intrat la Academia Teologic  din Ka-
zan în perioada în care rector era Antonie Hrapovi ki, viitorul mitropolit 
şiăprimulăierarhăcţŢduc tor al Bisericii Ortodoxe din afara Rusiei. 

DuhulăşcţliiăîŢăaceaăperiţad  era deosebit de fervent; era cu adev -
rat o familie duhţvŢiceasc  sau, mai degrab , o mic  armat  de studen i 
cu o mentalitate monahal , iar inima ei era tân rul episcop-rector. Cu o 
iubire plin  de modestie, el le inspira ucenicilor s i o sete nepotolit  
pentru aplicarea adev rului ortodox în via , şiăaceastaă îŢtr-o perioad  
în care ideile revolu ionare se r spândeau în Sfânta Rusie ortodox . Stu-
den ii, temeinic preg ti i şi cunoscând bine duhul vremurilor, ardeau de 
dorin a de a merge s -i înve e pe oameni Evanghelia adev rului. Slujbele 
bisericeştiă aleă Academiei, s vârşiteă dup  Tipic, la care luau parte to i, 
erau un izvor viu de inspira ie pentru studen i. Tân rul Petru avea ca as-
cultare aprinderea candelelor, pe care o împlinea cu seriozitatea profun-
d  care îl caracteriza.  

Fiind pu in prea zelos în religiozitatea sa, Petru s-a hot rât s  îm-
plineasc  literal porunca Domnului: Iar dac  ochiul t u cel drept te 
sminteşteăpeătiŢe, scoate-lăşiăaruŢc -l de la tine (Matei 5: 29), şiăîŢtr-o 
noapte a încercat s -şiăard  ochiul drept cu o candel . Colegul s u de ca-
mer  de atunci era Vasile Maximenko, viitorul arhiepiscop Vitalie de 
Jordanville. El a fost trezit în miezul nop iiădeăscrâşŢitulădiŢ ilor colegu-
lui s u, care încerca în acest fel s  îndure durerea. V zând ceea ce se în-
tâmplase, elăaăstrigatăşiăaăsalvatăţchiulăcţleguluiăs u. Cu toate acestea, ar-
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surile erau atât de grave, încât a fost nevoie de opera ie la pleoap  şiălaă
sprâncean , iar cicatricea a r mas pentru tot restul vie ii sale. 

În 1898, PetruăaăabsţlvităAcademiaăşiăMitropolitul Antonie l-a tuns 
monah, numindu-l Pahomie; în urma transferului la eparhia Volhinia, 
Mitropolitul Antonie l-a luat cu el pe tân rulăierţmţŢahăşi, aici, cel din 
urm  a f cut misiune, tr ind în M n stirea Derman, de lâng  Lavra 
Sfântului Iov de la Poceaev. În 1911, el a fost hirotonit episcop de Nov-
gorod-Severski, un vicariat al CernigovuluiăşiăcurâŢdăaăfţstăridicatăchiară
pe scaunul vechii Eparhii a Cernigovului, recunoscute pentru sfintele 
mţaşteăaleăSfâŢtuluiăTeţdţsie, episcopul de Cernigov care fusese cano-
nizat în 1896. În timpul revolu iei, el a luat parte la Sinodul din 
1917-1918ăşi, pe 30 octombrie 1917, a sus inut un raport privind proce-
dura de alegere a patriarhului; în acest raport, el a reflectat opinia men-
torului s u, Mitropolitul Antonie, pe care nu doar c  îl iubea din tot su-
fletul, ci al c rui zel pastoral i se întip riseăşiăîŢăiŢim . Aceast  cţŢştiiŢ  
pastoral  a p strat-o întreaga sa via , lucru care se vede clar în epistola 
saăîmpţtrivaă„legaliz rii”ădiŢă1927, precumăşiă îŢăactivitateaăsaăpastţral  
din perioada de dup  R zboiul Civil rus. Când Armata Alb  s-a retras 
împreun  cu Mitropolitul s u iubit, Antonie, şiăArmataăRţşieăaăpus st -
pânire complet pe Rusia, ara se afla în colaps total, cu transportul para-
lizat, dar acestea nu l-au oprit pe bunul p stor. Cu colaboratorii s i, ar-
hiepiscopul Pahomie a mers pe jos pe la toate bisericile din eparhia lui! 
De vreme ce malul stâng al râului Nipru, conform cu noua împ r ire ad-
ministrativ , apar inea eparhiei Cernigov, el trebuia s  vizitezeăşiăperife-
ria Kievului, şiăastfelăaăvizitatăşiăLavraăPeşterilţrădiŢ Kiev. 

Fiind arhiepiscop de Cernigov, elăeraăşiăstare ul unei m n stiri din 
zon , îŢăcareălţcuia.ăOraşulăCerŢigţvăîŢc  mai tr ia via a Sfintei Rusii în 
acea perioad , iar pe str zile lui înc  mai umblau b rba iăşiăfemeiăcredin-
cioase; uŢulădiŢtreă aceştiaă era nebunul pentru Hristos, Mihail Binecu-
vântatul. 

În lume, dreptul Mihail a fost un inginer civil foarte respectat. 
Odat  a fost îns rcinat cu construirea unui pod mare. Podul a fost con-
struit dup  instruc iunile lui. Într-o zi, acest pod s-a pr buşit, omorând 
mai mul i oameni. Atât de lovit a fost inginerul de vestea tragediei, încât 
şi-aădatăjţsăcţstumulădeăafaceriăscumpăşi, punându-şiăţăc maş  lung , el 
a plecat de acas  f r  s  se mai întoarc  vreodat . El a devenit nebun 
pentru Hristos. Mânca foarte pu in, aproape c  nu avea unde s  doarm , 
îngenunchea în toate nop ile în rug ciuŢeă şiă vţrbeaă fţarteă pu in, spu-
nând doar: „M  poc iesc”.ă BiŢecuvâŢtatulă Mihailă aă dţbâŢdită ţă mareă
sfin eŢieăşiă îlăvizitaăadeseaăpeăarhiepiscţpulăPahţmie.ăCâŢdăaămurit, în 
1922, îŢtregulăţraşăaăplâŢsămţarteaăluiădreapt  şiăaăparticipatălaăîŢmor-
mântarea s vârşit  de arhiepiscopul Pahomie cu lacrimi amare în ochi. 
Tainele descoperite prin acest sfânt nebun pentru Hristos despre viitorul  
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Rusieiă şiă ală îŢtregiiă lumi erau f r  îndoial  împ rt şiteăarhiepiscţpuluiă
Pahomie, pentru c  acesta din urm  i se asem na îŢă caracteră şiă eraă îŢă
stare s  în eleag  şiăs  p streze tainele lui Dumnezeu în inima lui. 

ÎŢăacelaşiăaŢ, autorit ile comuniste au f cut multe încerc ri de a-l 
aresta pe arhiepiscopul Pahomie. Într-o zi au dat buzna în catedral , în 
timp ce se s vârşeaă Sfânta Liturghie, ca s -l aresteze pe loc. Cu toate 
acestea, mul imeaădeăcrediŢciţşiăs-a îngr m ditădirectăspreăaltarăşiăaăîm-
piedicat pentru o vreme arestarea iubitului arhip stor. Dar GPU nu s-a 
l satăuşţră cţŢviŢsă s -şi abandoneze planul viclean. Arhiepiscopul avea 
obiceiul de a r mâne în altar mult dup  terminarea slujbei din ziua res-
pectiv  şi, când a r mas doar ucenicul s u de chilie, agen ii GPU au dat 
buzna îŢăaltarăşiăauăcapturatăvictimaăceaăsfâŢt . Astfel a fost arestat arhi-
episcţpulăPahţmie.ăElăaă fţstăeliberatădţarăpeŢtruăaă fiăarestată iarăşiă iar.ă
Toate aceste aresturi îi p reau o succesiune neîncetat  deă cţşmaruri, 
care în cele din urm  au început s -i sl beasc  pacea sufletului. 

Aprţapeă îŢă aceeaşiă periţad , autorit ile comuniste din întreaga 
RusieăauăîŢceputăţă„iŢvestiga ie”ăblasfemiatţareăaăsfiŢtelţrămţaşte, des-
chizând raclele multor sfin i pentru a încerca s  dovedeasc  „ştiiŢ ific”ă
publicului presupusa falsitate a incoruptibilit ii sfin ilor. Aceast  miş-
careăaăprţdusăspectacţleăîŢfricţş tţareăşiăsacrilegii, determinând protes-
teăeŢţrmeăşiărezisteŢ  din partea oamenilor, dintre care mul i au suferit 
îŢchisţareă şiă exil.ăDară „iŢvestigatţrii ştiiŢ ifici”ă auă fţstă eiă îŢşişiă ruşiŢa i, 
pentru c  eiă îŢşişiăauăfţstăŢevţi i s  admit  incoruptibilitateaămţaştelţr, 
peăcareăŢuăţăputeauăexplicaăştiiŢ ific, şiăacestălucruăaăfţstăscrisăîŢătţateăzia-
rele.ăCrediŢciţşiiăţrtţdţcşiăs-au bucurat de rezultat, dar, cu toate acestea, 
autorit ileă şi-au f cut treaba: eiă auăpusămţaşteleă sfiŢ ilor în muzee an-
ti-religiţaseăcaă„mumii”.ăAceast  campanie i-a f cut pe unii episcopi con-
ştiiŢciţşiă chiară s  moar  din cauza durerii provocate de batjocorirea 
sfin ilor, aşaăcumăs-a întâmplat cu arhiepiscopul Anatolie de Irku k. 

ArhiepiscţpulăPahţmieăaăavutăşiăelădeăsuferităîŢăaceast  campanie. 
MţaşteleăSfâŢtuluiăTeţdţsieăauăfţstăceruteăcaăs  fieădescţperiteăşiăexpuseă
publicului. De obicei, comisia ateist  deă„ţameŢiădeăştiiŢ ”ăzgâl âiau şiă
mişcauămţaştele, darăarhiepiscţpulăPahţmieăşi-a p strat pozi iaăşi, pu-
nându-şiăepitrahilulăşiămâŢecu ele, aădezvelităelăîŢsuşiămţaştele, v rsând 
lacrimi dureroase în prezen a unei mari mul imiă deă crediŢciţşi, care 
plângeauăşiăsuspinau v zâŢdăcumăcţmuŢiştiiăŢuăîiă l sau în pace nici pe 
mor i. Viitorul arhiepiscop Leontie de Chile, un prieten apropiat al arhi-
episcopului Pahomie, a p strat o fotografie rar  cuădeschidereaămţaşte-
lor Sfântului Teodosie de Cernigov, ar tându-l pe arhiepiscopul Paho-
mie mâhnit, iŢâŢdămţaştele, înconjurat de turma sa lovit  de mâhnire. 
Dup  aceasta, sfiŢteleămţaşteăauăfţstăcţŢfiscate, au fost aduse la Petro-
gradăşiăexpuseăîŢtr-un muzeu anti-religios împreun  cuăşţbţlaŢiămţr iăşiă
oase fosilizate. Dar credincioşii, mituind paznicii, slujeau în secret slujbe 
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în fa aămţaştelţr, în mijlocul nop ii. Bineîn eles, arhiepiscopul Pahomie 
a fost arestat în leg tur  cu acest fapt. 

Dup  eliberarea sa în 1923, el nu a putut s  se întoarc  în eparhia sa, 
ci a g sit ad post la M n stirea Sfântul Daniil din Moscova, al c rei stare  
a fost ultimul rector al Academiei Teologice din Moscova, arhiepiscopul 
Teodor Pozdeev, careăreuşeaăîŢtr-un anumit fel s  fac  şcţalaăs  func io-
neze în continuare. Arhiepiscopul Teodor a ad postit mul i episcopi exi-
la i; uneori erau câte zece episcopi care locuiau în m n stire, care, dup  
1927, a devenit un centru al clericilor anti-serghiaŢişti.ăArhiepiscopul Teo-
dor se afla în opozi ieăchiarăşiăcuăPatriarhul Tihon, despre care considera 
c  are un contact prea apropiat cu regimul comunist. În aceast  m n sti-
re, fratele Vasile, viitorul arhiepiscop Leontie de Chile, l-a întâlnit pe ar-
hiepiscţpulă Pahţmieă şiă l-a v zut luând parte la un sinod cu Patriarhul 
Tihon. El a primităchiarăşiăţăscrisţareădeă laăarhiepiscţpulăPahomie (care 
s-a p strat) în care m rturisitorul, dându-i binecuvântarea, spune c  se 
îŢdţieşteă„c  Domnul va face s  ŢeămaiăîŢtâlŢimădiŢăŢţu”. 

Fratele mai mic al arhiepiscopului Pahomie, Procopie, care de ase-
menea era teolog, înainte de a deveni c lug r, preda Noul Testament la 
Seminarul Teologic de la Vilna. Fiind tuns cu numele de Averchie, el a 
fost curând f cutăepiscţpădeăZitţmirăşiălţcuiaăîŢăM n stirea Teofania de 
acolo. El a fost bine primit de turma sa. Era tân r, cu p rulăblţŢdăşiăţŢ-
dulat, foarte pios, energic, prieteŢţsăşiăar ta plin de via  şiăs n tate. Era 
puternic în credin , binevoitor, accesibilă şiă eraă fţarteă iubită deă tţ i. El 
iŢeaăîŢtţtdeauŢaăpredici.ăSlujeaăcuămareăsţlemŢitateăşiăîi pl cea s  fac  

procesiuni pe distan e mari, vizitâŢdăţraşeă şiă sate, cântând tot drumul 
cu oamenii, inând predici în care indica în mod deschis calea pe care ar 
trebui s  mearg  creştiŢiiă îŢăaceleăvremuriăpericuloase pentru credin . 
Curând, îns , procesiunile au fost interzise. El iubea, de asemenea, şiă
privegherile de toat  noaptea, care se terminau în zori, şiă f cea adesea 
astfel de privegheri, adunând mul i oameni pentru ele. Apoi a fost ares-
tat, b tut, apoi eliberat, doar pentru a fi arestat din nou dup  ce a scris 
împreun  cu fratele s u Epistola împotriva Declara iei Mitropolitului 
Serghie, dup  care nu s-a mai auzit de el. 

În 1927, infama Declara ie a Mitropolitului Serghie cuă„legalizarea”ă
Bisericii (dup  condi ii sovietice) a dat lovitura final  credincioşilor or-
tţdţcşi, care s-au bucurat doar atâta timp cât persecu iile veneau din ex-
terior, dar nu puseser  st pânire pe inima Bisericii. Arhiepiscopul Paho-
mie a fost unul dintre primii care au protestat, scriind, împreun  cu fra-
tele s u, arhiepiscopul Averchie, importantul document redat mai jos, 
care nu era adresat direct Mitropolitului Serghie, ciăcrediŢciţşilţrăîŢăge-
neral. Ni se ofer  o imagine complet  a condi iilţrăbisericeştiălaăcareăs-a 
ajuns dup  Declara ie. 
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La scurt timp dup  scrierea acestei epistole, arhiepiscopul Paho-
mieăaăfţstăarestatăşiătrimisălaăSţlţvki, apoi, în 1931, în lag rul de munc  
silnic  de la Mai-Guba, unde se construia canalul Marea Alb  – Marea 
Baltic . Profesorul Nesterov, care se afla acolo în acea perioad , relatea-
z  c  arhiepiscopul Pahomie a ajuns acolo aproape invalid, cu o paralizie 
a nervilor faciali. Din cauza sl biciunii sale fizice nu putea fi folosit la 
construc ii şi, prin urmare, a fost trimis în 1932 într-un lag r pentru in-
valizi la Kuzema; darăchiarăşiăaiciăera scos afar , la munc  fizic , ceea ce 
era foarte dificil pentru el: s  care ap , s  coac  pâine etc. 

PrţfesţrulăNesterţvă pţvesteşteă uŢă iŢcideŢtă diŢă aceast  perioad , 
caracteristic pentru arhiepiscop. Unul dintre profesorii de inu i lucra la 
biroul lag rului Kuzema ca func ionar. El trebuia s  alc tuiasc  o list  a 
celor care fuseser  trimişiălaăuŢăpuŢct de lucru diferit în lag rul Kuzema 
şiătrebuiaăs  lucreze toat  noaptea. Profesorul era chiŢuităşiăiritabil.ăDi-
minea a, arhiepiscţpulăPahţmieăaăveŢităîŢăbirţuăşiăl-a întrebat pe profe-
sor dac  ştiaăuŢdeăşiăcâŢdăerauătrimişi.ăPrţfesţrulăaăr spuns t iţs:ă„M  
deranja i, vl dica!”, şiă aă ad ugat un comentariu vulgar. Arhiepiscopul 
Pahomie s-a plecat cu smerenie la picioarele lui, cerându-şiăiertareăpeŢ-
tru c  îl iritase cu aceast  întrebare. Profesorul, tulburat, şi-a cerut la 
rândul s u iertare de la arhiepiscop pentru vulgaritatea sa.  

În conversa iile personale cu profesorul Nesterov, arhiepiscopul 
Pahomie condamna adesea politica Mitropolitului Serghie mult mai t -
iţsăşiămaiăcategţricădecâtăîŢăepistola sa. La acea vreme, rezultatele poli-
ticii Mitropolitului Serghie deveniser  clare, atât cu privire la soarta Bi-
sericii în general, câtăşiăcuăprivireălaăepiscopii exila i, în particular. În lo-
cul legaliz rii promise, aveaălţcălichidareaăbisericilţrăşiăaăcleruluiăîŢtr-un 
ritmăalert.ăEpiscţpiăşiăpreţ i piereau în închisori f r  nicio speran  de 
eliberare. Exil rileăşiăarest rile nu doar c  nu încetau, ci chiarăcreşteau. 

Arhiepiscţpulă Pahţmieă îlă recuŢţşteaă îŢă calitateă deă cţŢduc tor al 
Bisericii nu pe Mitropolitul Serghie, ci pe Mitropolitul Chiril, ceea ce era 
urmarea logic  a înv turilor PatriarhuluiăTihţŢ.ăŞi, când în locurile de 
deten ie s-a format un fel de biseric , având un num r imens de epis-
copi, preo iă şiă crediŢciţşi, arhiepiscopul Pahomie l-a recunoscut drept 
conduc tor al Bisericii pe Mitropolitul Serafim (Samoilovici) de Uglich, 
careăpeăatuŢciăeraăîŢchisăşiălucraăcaăfuŢc ionar în lag rul de concentrare 
pentru femei de la Mai-Guba. 

În lipsa arhiepiscopului Pahomie, toate bisericile din eparhia Cer-
nigov l-au pomenit pe Mitropolitul Serghie pân  în 1930, iar cei care 
şi-au urmat arhip storul – refuzând s  accepteă „legalizarea”ă – au fost 
nevoi i s  mearg  în Kiev, la comunitatea stare ei Sofia, pentru a primi 
Sfintele Taine. 

Fra ii episcopi mai aveau un frate, Mihail, care între cele dou  r z-
boaie a fost profesor de teologie în Polonia, la Seminarele Kremene  şiă
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Vilna. Dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, el a devenit c lug ră şiă aă
fost hirotonit episcop de Vraclaw, unde curând a murit. 

Fra ii episcopi, PahţmieăşiăAverchie, aşaăcumăarat  clar documen-
tul lor, apar in categoriei de m rturisitori ai Adev ratei Biserici Ortodoxe 
a Rusiei din secolul XX. Epistola lor, deşi moderat  caătţŢăşiăchiarădes-
curajând o rupere imediat  de comuniune cu Mitropolitul Serghie (rup-
tur  pe care mai târziu au considerat-o necesar ), este atât de precis  în 
diagŢţsticulă pusă greşelilţră Ţţiiă pţliticiă aă Mitropolitului Serghie, încât 
pare actual  şi acum, cincizeci de ani mai târziu, când rezultatele acestor 
greşeliă suŢtă fţarteă evideŢteăpeŢtruă tţ i. Peste toate acestea, la fel ca la 
to i p rin ii fondatori ai Bisericii ruse din catacombe, accentul acestei 
epistole este pus pe libertatea duhţvŢiceasc , f r  de care Biserica poate 
deveni o alt  simpl  institu ie a puterilţrălumeşti. Epistola nu se g seşteă
îŢă surseleă ţbişŢuiteă aleă vremii, (tip rituri sau manuscrise), dar a fost 
p strat  de c tre E.N. LopeşaŢskaia, secretara vicarului arhiepiscopului 
Pahomie, episcopul Damaschin de Glukhov, un alt opozant înfl c rat al 
Declara iei.ăEaăşi-a dedicat întreaga via  p str rii lucr rilor episcopului 
DamaschiŢă şi, cu pu in înainte de a muri în San Francisco, în 1972, a 
reuşită s  publice aceast  epistol  împreun  cu alte materiale despre 
„Episcopii m rturisitţri”ăcareăs-au opus Mitropolitului Serghie. 

 
 

EPISTOLAăFRA ILORăEPISCOPI 
ARHIEPISCOPULăPAHOMIEăDEăCERNIGOVăŞIă 

ARHIEPISCOPUL AVERCHIE DE JITOMIR 
 

DţcumeŢtădeălaăsfârşitulăanului 1927 
 

S-ar p rea c  pân  acumăŢuăamăreuşităs  c dem de acord cu guver-
nul, şiăŢuăŢeăbucur m de drepturile care se presupune c  sunt acordate 
de legile Republicii sovietice fiec rei religii; şiăaceastaăŢuăeste nicidecum 
pentru c  Biserica noastr  este contra-revolu ionar . Arhip stţriiăŢţştriă
şiă laicii, care se sting în exiluri şiămunci grele, nu s-au ocupat defel cu 
vreo activitate anti-guvern. Acest fapt este acum evident pentru toat  lu-
mea. Adev ratul motiv pentru manifest rile serioase trebuie g sit în di-
vergen a fundamental  a vederilor noastre religioase despre lumea lui 
DumŢezeuăşiăvia a omeneasc , despre inteleăşiă scţpurileăvie ii noastre 
p mâŢteşti, fa  de vederile comuniste care sunt puse de guvernul sovie-
tic ca fundament al vie ii cet eŢilţrălui:ăceeaăceăpeŢtruăŢţiăesteăsfâŢtăşiă
adev r indiscutabil, pentru atei este opium, supersti ie, îŢşel ciune, şar-
lataŢieăşiăpţateăchiarăcţŢtra-revolu ie – de exemplu, ideea patriarhiei, a 
sfintelor icoane, a sfintelţrămţaşte, aăSfiŢtelţrăŢţastreăTaiŢeăşiăaăsfiŢte-
lţrăŢţastreăslujbeăşiăîŢs şiăcrediŢ a în Hristos cel r stignit. Astfel, se con-
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firm  din nou pentruăîŢtreagaălumeăveşŢiculăadev r al cuvintelor mare-
lui Apostol Pavel: C ci cuvântul crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; 
iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Îns  noi 
propov duim pe Hristos cel r stignit: pentru iudei, sminteal ; pentru 
neamuri, nebunie. Dar pentru cei chema i, şiăiudei şiăeliŢi:ăpeăHristţs, 
Putereaă luiă DumŢezeuă şiă În elepciunea lui Dumnezeu (I Cor. 1: 18, 
23-24). ŞiăîŢ elepciunea o propov duim la cei des vârşi i, dar nu în e-
lepciunea acestui veac, nici a st pânitorilor acestui veac, care sunt pie-
ritori, ci propov duim în elepciunea de tain  a lui Dumnezeu, ascuns , 
pe care niciunul dintre st pânitorii acestui veac n-a cunoscut-o (I Cor. 
2: 6-8). Dumnezeul veacului acestuia a orbit min ile necredincioşilţr 
(II Cor. 4: 4); ţmulă firescăŢuăprimeşteăceleăaleăDuhuluiă luiăDumnezeu, 
c ci peŢtruă elă suŢtă ŢebuŢieă şiă Ţuăpţateă s  le în eleag , fiindc  ele se 
judec  duhţvŢiceşte (I Cor. 2: 14). 

Prin urmare, nu poate fi nicio unire între Biseric  şiăStat, când este 
vorba despre Biserica noastr  ortodox  şiăUŢiuŢeaăSţvietic , din cauza 
diferen ei fundamentale dintre perspectivele de baz  ale unei p r iăşiăaleă
celeilalte. Este posibil  doar o în elegere condi ional  ca rela ie mutual  
practic , doar pe baza principiului separ rii Bisericii de Stat. 

În fapt, se poate m car concepe Uniunea Sovietic  în unire cu Bi-
serica? O religie de stat într-un stat anti-religios! Un guvern al Bisericii 
într-un guvern ateu! Aceasta este o absurditate; contrazice firea Bisericii 
şiăaăStatuluiăsţvietic; acest lucru este inacceptabil atât pentru o persoan  
sincer religioas , câtăşiăpeŢtruăuŢăateuăţŢest. 

Cu toate acestea, ei încearc  s  realizeze aceast  absurditate îna-
iŢteaă ţchilţră Ţţştri.ă CţŢduc torii actuali ai vie iiă bisericeşti, având un 
orizont limitat, au început s  apliceă „ţă Ţţu  direc ie a politicii biseri-
ceşti”.ăDarăaceast  nou  cale se abate spre vechile c i, ajungând la încer-
carea de a organiza o Biseric  statal  ca pe vremea Imperiului rus. 

Deja în Declara ia Mitropolitului Serghie şiăaăsiŢţduluiăs u, care a 
fost publicat  cu o prefa  batjocoritoareăşiăblasfemiatţareăîŢăIzvestia la 
19 august 1927, printre alte aser iuŢiăşiăexpresiiăŢefericiteăs-a permis ce-
vaăceădţvedeşteăştergereaădeăc tre autorii acestui document trist a grani-
ei dintre Biseric  şiăStat.ăCumăesteăpţsibilăpeŢtruăţăpersoan  sincer  s  

declare f r  rezerve c  bucuriileă şiă sup r rile Uniunii Sovietice, ca p -
mânt în care ne-am n scut, suŢtăaceleaşiăpeŢtruăBiserica Ortodox ? Uni-
unea Sovietic  este un stat, şiăBisericaăOrtţdţx  nu poate s  aib  o astfel 
de identitate a bucuriilţrăşiăsup r rilor cu niciun guvern, cu atât mai pu-
in cu cineva care nici m car nu ascunde faptul c  ar vrea s  lichideze 

orice religie în general. Fiind implica i în politica bisericeasc , conduc -
tţriiă Ţţştriă auăuitată îŢdemŢulăSfâŢtuluiăApţstţl:ă Nu v  înjuga i la jug 
str iŢă cuăceiăŢecrediŢciţşi, c ci ce înso ire are dreptatea cu f r dele-
gea? Sau ce împ rt şireăareă lumiŢaă cuă îŢtuŢericul?ăŞiă ceă îŢvţireă esteă
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îŢtreăHristţsăşiăVeliar?ăSauăceăparteăareăuŢăŢecrediŢciţsăcuăuŢăcredin-
cios? (II Cor. 6: 14-15). 

Dac  majoritatea arhip storilor, p stţrilţrăşiălaicilţr, citind acestea 
şiăalteăexpresiiăsimilareăîŢăDeclara ia Mitropolitului Serghie, nu s-au gr -
bit s  protesteze, este şiădin cauza temerii ca nu cumva un anun  prema-
tur s  provoace o divizare în Biseric  şiăcaăurmare a speran ei c , în fap-
te, Mitropolitul Serghie şiăsiŢţdulă luiă îşiăvţrăcţrectaăgreşelileăpeăcareăşiă
le-au permis în scris. Dar, vai, realitatea nu a justificat speran ele noas-
tre. Trebuie avut în vedere c , în general, când e vorba despre unirea 
dintre Biseric  şiăuŢăStatăcareăareălaădispţzi ia sa puterea extern  şiătţateă
mijloacele ac iunii pur fizice, atunci la cea mai mic  înc lcare a rela iilor 
– care sunt doar în mod ideal mutuale –, partea care va p timi va fi în-
totdeauna Biserica; chiarăşiălibertateaăvie ii ei l uŢtriceăesteăcuăuşuriŢ  
înc lcat  din cauza str daŢieiăţbişŢuiteăaăStatuluiădeăaătraŢsfţrmaăiŢsti-
tu iile administrative ale Bisericii în organe ale propriului s u guvern. 
Mai mult decât atât, un Stat anti-religios, care este ostil fa  de Biseric , 
Stat pentru care unele dintre fundamentele indiscutabile ale vie ii inter-
ŢeăaăBisericiiăşiăautoritatea ei moral  sunt supersti ii, nemeritând nicio 
aten ie, un astfel de Stat, bineîn eles, nu va sta cu bra ele îŢcrucişate.ăVaă
folosi aparatul bisericesc (sinodul servil, conduc torii care coopereaz ) 
pentru elurile sale politice (care nu sunt deloc spre beneficiul sfintei 
credin e)ăşiăvaăaduceăBisericaăîŢtr-o pozi ie înjositoare. Principiul liber-
t ii duhovniceştiă aă Bisericiiă şiă Ţeamesteculă Bisericiiă îŢă pţlitic  vor fi 
imediat înc lcate de un astfel de Stat – un lucru pe care l-am v zut deja 
pus în practic . 

De aceea, Mitropolitul Serghie, ac ionând împotriva legii sovietice 
priviŢdă„separareaăBisericiiădeăStat”, a p truns pe o cale foarte periculoas . 

Şiăcareăesteărezultatul?ăAcumăaădeveŢitădejaăclarăfaptulăc  Mitropo-
litul Serghie şiăsiŢţdulăs u au c zutăsubăpresiuŢeaăîŢfricţş toare a agen-
ilor de guvernare, chiarăşiăîŢăceeaăceăpriveşteăprţpriaălor activitate bise-

riceasc . Astfel, ŢumireaăşiătraŢsferulădeăepiscţpiăsuŢtărealizateăcuăparti-
ciparea extrem de atent  a guvernului sovietic; local, organele adminis-
trativeăşiădeăsecuritateăurm resc s  vad  dac  locuitorii accept  episcopii 
careăauăfţstătrimişiădeăsiŢţdulăMitropolitului Serghie (aceştiăepiscţpiăţr-
tţdţcşiăseăpreziŢt  comunit ilor lor sub protec ia poli iei), dac  numele 
Mitropolitului Serghie esteăpţmeŢitălaăsfiŢteleăslujbeăşiădac  se face şiăţă
rug ciune pentru guvern (un guvern care consider  rug ciuŢeaăţăşarla-
taŢieăşiăţăridiculizeaz ). Oamenii activi ai Bisericii care nu îl recunosc pe 
Mitropolitul Serghie suŢtătrimişiăîŢăexilălaăSţlţvki, unde num rul episco-
pilţră creşteă îŢă fiecareă aŢ; şiă chiară chestiuŢeaădistribuiriiă şi transferului 
clerului este hot rât  mai mult de guvernul sovietic decât de autoritatea 
bisericeasc . Scaunele arhiepiscopale, în ciuda decretelor soborului din 
1917-1918, sunt desfiin ate în num r mare, ceea ce sl beşteăBiserica; iar 
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episcopii care sunt numi i, când vin la posturile lor, sunt obliga i mai în-
tâi de toate s  raporteze binecunoscutului guvern inten iileăşiăplaŢurileă
lor pentru activitatea bisericeasc , şiă s  primeasc  de la el instruc iuni 
de ghidare. Autoritatea civil  nu mai are nevoie acum s  îşiă fţlţseasc  
propriile mijloace pentru a înl tura oamenii Bisericii care sunt inco-
mozi; pură şiă simpluă d  un ordin (secret) pentru aceasta Sinodului sau 
episcopului local. 

Mitropolitul Serghie este cu totul sclav, un instrument obedient în 
mâinile unor persoane bine cunoscute nou , reprezentan ii institu iilor 
sovietice separate, şiă şi-a pierdut complet autoritatea moral-bisericeas-
c , în ciuda cuvântului Apostolului (cf. II Tim. 2: 15); deoarece, chiarăşiă
în spatele fiec ruia dintre ţrdiŢeleăsaleăbisericeşti, pentru noi, care sun-
temă îŢfricţşa iă şiă suspiciţşi, trebuie v zut  o instigare din partea celor 
careă„suŢtădiŢăafar ”.ăPeălâŢg  aceasta, aparatul nostru administrativ bi-
sericesc este pus într-o apropiere de nepermis fa  de organele poli iei în 
guvernul sovietic, un fapt f r  precedeŢtă îŢă istţriaă Bisericiiă şiă careă Ţuă
poate fi tolerat. Într-un cuvânt, ţă astfelă deă îŢjţsireă şiă ţă astfelă deă pat  
Sfânta Biseric  nu a mai îndurat pân  acum. 

Dar Sfântul Apostol Pavel ne-a predanisit: Hristos a iubit Biserica 
şiăS-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfin easc , cur ind-o cu baia apei 
prin cuvânt, şiăcaăs-o înf işezeăSieşiăBiseric  sl vit , neavând pat  sau 
zbârcitur , ori altceva de acest fel, ci ca s  fie sfânt  şiăf r  de prihan  
(Efes. 5: 25-27), ca mireas  aă luiă Hristţs.ă Aşadar, nu înjosi i Sfânta 
Biseric , nu îi murd ri iăveşmiŢteleăimaculate. 

Biserica poate s  fie supus  necazurilor exterioare, persecu iilţrăşiă
situa iilor dificile, dar nu poate renun aălaălibertateaăşiădemnitatea ei du-
hovŢiceasc . Dimpotriv , în necazuri str luceşteăîŢc  şiămaiămultăşiăesteă
necontenit reînnoit  (cf. II Cor. 4: 16-17). Astfel este legea vie ii duhov-
niceşti, atât a fiec ruiăcreştiŢăîŢăparte, câtăşiăaăîŢtregiiăBisericiăaăluiăHris-
tos; şi, din acest motiv, noi în elegem lan urileăşiăŢecazurileăcaăfiiŢdămilaă
lui Dumnezeu, pentru c  Domnul îi încununeaz  pentru ele pe robii S i 
crediŢciţşiă(cf. II Cor. 4: 17). Dar Biserica nu va fi niciodat  de acord cu 
degradarea Sfintei Biserici, cu c lcarea în picioare a libert ii ei l untri-
ce. Nu se poate îng duiăcaălibertateaăşiădemŢitateaăBisericii s  fie c lcate 
în picioare, numai ca s  nu fim prigoni i pentru Crucea lui Hristos (Gal. 
6: 12), dup  cuvintele Apostolului. 

Legalizarea pe care Mitropolitul Serghie şiă siŢţdulă s u se str du-
iesc s  o realizeze este cu totul inacceptabil  şiăimpţsibil , deoarece con-
trazice legile sovietice (este nelegitim , ilegal ), este contrar  firii lucru-
rilor, deoarece încearc  s  uneasc  ceea ce nu poate fi unit. O astfel de 
reform  nu poate fi aplicat  în via  îŢămţdăpracticăşi, destul de evident, 
duce la pr buşire.ăÎŢăceeaăceăpriveşteăBiserica, este un act criminal, de-
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oarece vinde libertatea vie ii l uŢtriceă aăBisericiiă şiă îiă îŢjoseşteă îŢămţdă
blasfemiator sfin eŢiaăşiădemŢitatea. 

CaăuŢăplaŢăalăadversarilţrăBisericiiăluiăDumŢezeuăşiăreligieiăcreşti-
ne, reforma Mitropolitului Serghie este o m sur  logic , bine gândit  
(dar nu de el, bineîn eles), cu scopul de a produce dezordine în Sfânta 
Biseric  şi de a distruge via a religioas  a rii. Dar un mitropolit orto-
dţxăşiăuŢăsiŢţdăpatriarhalăŢuăpţtăsus ine astfel de scopuri. 

Chiar dac  în noua politic  bisericeasc  a Mitropolitului Serghie 
nu ar fi nimic nelegiuit sau reprobabil cu privire la Biseric , tot ar fi ne-
cesar s  fie respins  din acest singur motiv, şiăaŢumeăc , f r  a fi îmbu-
n t it starea exterioar  a Bisericii, pe care s-a pref cut c  o îmbun -
t eşte, aăstârŢitămareătulburareăşiăscaŢdală îŢtreăţameŢiiăBisericiiăşi, în 
general, în rândul majorit ii crediŢciţşilţr, de la ierarhi pân  la mireni. 

Inima unui bun p stor este în mod firesc îndurerat  de o mâhnire 
deăŢesupţrtată laăvedereaăacestuiăpeisajă şţcaŢtădeămareădezţlareăbiseri-
ceasc , deja pe jum tate realizat de mâna unui conduc tor al Bisericii. 
NuăavemăŢevţieădeăastfelădeărefţrmeăbisericeşti.ăMaiădegrab  s  mergem 
iară şiă iară îŢă laŢ uriă şiă îŢă exiluri, dar s  p str m sufletele oamenilor lui 
Dumnezeu care ne-au fost încredin a i nou ; deoarece cu to ii vom da 
un mare r spuns pentru pierzareaăcţpiilţrăŢţştri.ăVai lumii, din pricina 
smintelilor! C  smintelile trebuie s  vin , dar vai omului aceluia prin 
care vine sminteala! (Matei 18: 7). Sfântul Apostol Pavel ne înva : dac  
tuăpersţŢalăaiăţăastfelădeălibertateăşiăţăîŢ elegere superioar , astfel încât 
ceea ce este în afara ta nu te tulbur , şiă chiarădac  eştiă cţrectă îŢă tţateă
fapteleă taleă careă suŢtăŢeţbişŢuiteăpeŢtruămajţritatea, cu toate acestea, 
dac  aceste fapte tulbur  conştiiŢ a slab  a unui frate, p zeşte-te ca nu 
cumva libertatea ta s  fie pricin  deăpţticŢireă peŢtruă celă slabă şiă caă Ţuă
cumva din pricina cuŢţştiŢ elţr tale s ăpiar ăfratele t u mai slab, pentru 
care a murit Hristos, şi, astfel p c tuind împotriva aproapelui t uă şiă
r ŢiŢdăcţŢştiiŢ a lui slab , s  p c tuieştiăîmpţtriva lui Hristos (cf. I Cor. 
8: 9-13).  

Drept aceea, s  urm rim cele ale p ciiăşiăceleăaleăzidiriiăuŢuiaădeă
c tre altul (Rom. 14: 15-20). Acestea le-a spus Apostolul cu privire la 
mâncare, dar printre noi chestiunea vie iiăbisericeştiăîŢăgeŢeralăesteămult 
mai important  decât problema mânc riiăşiăaăfaptelţrăŢţastreăprţprii, şiă
ocazia de poticnire în aceast  arie este mult mai profund . Nu fi i piatr  
de poticnire nici iudeilor, nici elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu, pre-
cumăşiă euăplacă tuturţră îŢă tţate, nec utând folosul meu, ci pe al celor 
mul i, ca s  se mântuiasc  (I Cor. 10: 24, 32-33). Aceasta este regula 
obligatorie pentru to i p storii Bisericii: s  nu caute folosul lor, ci folosul 
celor mul i, ca s  poat  fi mântui i. 

Fundamentul canonic suprem al legitimit ii autorit ii în Biserica 
rus , atât a Mitropolitului Petru, câtăşiăaăMitropolitului Serghie (a celui 
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din urm  în perioada în care Mitropolitul Petru este absent), se g seşteă
în faptul c  atâtăuŢulăcâtăşiăcel lalt au fost chema iăşiăsus inu i în înves-
titura lor temporar  de întregul episcopat al Bisericii Ortodoxe Ruse. Pe 
lâng  aceasta, în problema noastr  este important s  ne reamintim anu-
mite calit i personale ale Mitropolitului Serghie.  

El este un c lug răireprţşabil, un arhip stţrămţdestăşiăcuviincios, 
un gânditor bisericesc profund, autor al unei lucr ri teologice de un duh 
patristic entuziast, Înv tura ortodox  despre mântuire, un bun p rin-
teăpeŢtruăviitţriiăclericiă îŢăacademiileăteţlţgiceăşiăuŢăbuŢăşiăactivăţmăală
Bisericii, pe care to iă îlă respectamă şiă îlă iubeam.ă E adev rat c , având o 
voin  slab , Mitropolitul Serghie era nevoit s  fie dependent de voin ele 
mai puternice ale prietenilor s i în lucrurile practice. Iar când, din cine 
ştie ce motiv, nu mai avea aceast  sus inere, el devenea şov ielnic şiăf -
cea greşeliădiŢăsl biciunea voin ei. (Din p cate, în 1922 Mitropolitul Ser-
ghie a mers pân  acolo încât a recunoscut autoritatea bisericeasc  supe-
rioar  aă „Bisericii Vii”!) În momentul de fa , Mitropolitul Serghie nu 
doar c  a fost lipsit în mod deliberat de prietenii s i, ciăaăfţstăşiăîŢconju-
rat de un grup de oameni pre-determinat, care au intrat în sinod nu du-
p  alegerea sa proprie. Sub influen aăacestuiăŢţuămediuăşiăaăpresiuŢiiăce-
lţră „diŢăafar ”, dup  maiămulteăexiluriă îŢă „îŢchisţareaă iŢterŢ ”ăaăMţs-
covei, Mitropolitul Serghie aăacceptatăacestăŢţuă„curs”ădeăpţlitic  biseri-
ceasc , pe care dup  o lung  rezisten  l-a recunoscut în cele din urm  
caăfiiŢdă„cţrect”ăşiăţbligatţriuăpeŢtruăcreştiŢiă şiăcorespunz tor nevoilor 
Bisericii. 

În plus, nu trebuie s  se pun  la îndoial  faptul c  aceast  ini iativ  
a Mitropolitului Serghie nu a avut inten ii rele fa  de Sfânta Biseric . 
Bineîn eles, el a sperat s  dobândeasc  pacea în via a bisericeasc  şiăeli-
berarea de inu ilor. Altfel spus, un om încrez tor a sperat s  ob in  pro-
speritatea exterioar  a Bisericii (dup  ce ar fi f cut ce i se ceruse, iar pro-
misiunile care i se f cuser  ar fi fost împlinite) şiăaştepta de aici şiăbuŢaă
rânduial  interioar  a vie ii religioase. 

Adev ratul scop urm rit de Mitropolitul Serghie – aducerea for-
melor exterioare ale vie iiăbisericeştiăîŢăacţrdăcuăcţŢdi iile socio-politice 
contemporane, într-un mod legal – este în esen  cţrectăşi, repet m, este 
în conformitate cu duhul înv turii apostolice. Dar conduc torul nostru 
cel lipsit de voin , chiar dac  nu r u inten ionat, fiind supus unei influ-
en e exterioare insistente, ner mânând cu fermitate între limitele biseri-
ceştiăaleăacestuiăpriŢcipiuăşiăsupraevaluând importan a condi iilor exte-
rioare pentru via a religioas , a ales ca mijloace pentru scopul s u corect 
nu m rturisirea adev rului Bisericii, ci mai degrab  viclenia personal , 
lipsaădeăsiŢceritateăşiă intrigile politice. Folosind o astfel de arm , nepo-
trivit  în activitatea bisericeasc , Mitropolitul Serghie aăsuferităelăîŢsuşiă



168 
 

de pe urma ei, pentru c  fiii veacului acestuia sunt întotdeauna mai în-
demânatici decât fiii luminii în folosirea acestei arme. 

Dar Mitropolitul Serghie s-a încrezut în în elepciunea sa, în mijloa-
celeălumeşti, în loc s  n d jduiasc  depliŢăîŢămilaăşiăîŢăajutţrulăluiăDum-
nezeu, în puterea Adev rului lui Hristos, şi s -şi aleag  armele cur iei, 
m rturisiriiăşiăpreg tirii constante pentru r bdarea necazurilor şiăperse-
cu iilor – arme aleăcrediŢciţşilţr, prin care Biserica este împodobit  şiă
reînnoit  veşŢic, iar nu prin bucuriile vie ii, aşaăcumăpredic  renova io-
Ţiştii.ăDarămijlţaceleădeă lupt  lumeştiă fiiŢdăŢepţtriviteăpeŢtruăuŢăcreş-
tin, Apostolul Pavel renun  cu des vârşireălaăeleăşiăleăcţŢdamŢ . El pe-
depseşteăpân  şiăumbraăipţcrizieiă(cf. Gal. 2: 11-14)ăşiăleăpţruŢceşteătutu-
rţrăcreştiŢilţrăs  renun e la minciun  şiăs  gr iasc  adev rul fiecare cu 
aproapele s u (Efes. 4: 25; Col. 3: 9). 

Mitropolitul Serghie, stabilind o rela ie mutual  între Biseric  şiă
Statul sovietic, a deviat în fapt de la ideea fundamental  şiăcţrect  care 
determin  aceste rela iiăşi, alegâŢdămetţdeălumeştiădeăactivitate, el a în-
c lcat tradi ia Bisericii Ortodoxe cu privire la politica bisericeasc ; în 
acelaşiătimp, el nu se bazeaz  cu fermitate nici pe legea sovietic .ăŞi, pe o 
astfel de temelie fals , ce lucru bun se poate construi? Dar Mitropolitul 
Serghie nu a permis o îndep rtare de principiu de la Adev r, de la cre-
din  şiădeălaăîŢv tura Bisericii, şiăŢuăaăîŢc lcat ordinea canonic  a Bi-
sericii. În orice caz, p catul s u nu este unul de ordin dogmatic sau ca-
nonic, ci unul de sl biciune în ac iune şiădeăgreşeliăpractice, al unei di-
rec iiăgreşiteăîŢăpţlitica bisericeasc  şiăîŢăactivit ile administrative. Dar, 
de vreme ce politica lui, prin rezultatele avute, s-a dovedit v t m toare 
şiăîŢjţsitţareăpeŢtruăBisericaăluiăDumŢezeu, trebuie s  fie schimbat , co-
rectat , sau administratorul ineficient trebuie îndep rtat, poate chiar s  
i se aplice o peniten , dar nu s  fie excomunicat din Biseric  asemenea 
unui apostat, nici s  se rup  comuniunea canonic  cu el ca şiăcumăarăfi 
eretic sau schismatic, înainte de judecata unui sinod. 

DeşiăîŢămţmeŢtulădeăfa  nu exist  posibilitatea întrunirii unui si-
nod complet al episcopilor pentru analizarea unor chestiuni generale 
(inclusivăchestiuŢeaăpţliticiiăpubliceăşiăaărela iei Bisericii cu Statul), to-
tuşi, cţŢsiderâŢdăgreşelileă şiă activit ile inacceptabile ale conduc toru-
lui, episcopii pot s -şiăridiceăglasul, deţareceăacesteăgreşeliăauăfţstădestulă
de clarificate. Episcopii sunt chiar obliga i s  ia pozi ie, putând chiar s -i 
cear  conduc torului s -şiăcţrectezeăgreşelileăşiăs  abandoneze calea gre-
şit  a vicleŢieiălumeştiăîŢăchestiuŢileăbisericeşti. 

A declara o ruptur  prematur  de conduc tor, a refuza s  participi 
la conducerea Bisericii, aăieşiălaăpeŢsieă– asta ar însemna s - i p r seştiă
turma în vremea necazurilor Sfintei Biserici, s  te dai la o parte, l sând 
lţcăduşmaŢului, numai ca s  nu- i murd reşti veşmintele tale cele curate 
îŢămijlţculăcţŢfuzieiăgeŢeraleăşiăcaăs  te po i consola cu gândul neparti- 
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cip rii la p catul conduc torului. Dar prin aceasta comitem p catul ne-
p s rii fa  de necazurileăşiăsuferiŢ ele Sfintei Biserici, f r  ca responsa-
bilitatea fa  de via a bisericeasc  s  fie luat  de la noi. În necazurile Bi-
sericii de demult, un pustnic de mul iăaŢiăîşiăp r sea pustia pentru a sluji 
pentru împ ciuirea Bisericii p timitoare. Sfântul Apostol Pavel arat  la 
elă îŢsuşiăatâtăţădţriŢ  arz toare de a fi unit prin moarte cu Hristos în 
lţcaşurileă cereşti, câtă şiă deă aă vie ui în trupul p timitor pentru câştigulă
turmei sale (cf. Filip. 1: 21-26). 

Avem ocazia s  ne întâlnim – fie înaintea întemni rii, fie dup  
aceea, sau chiar în timpul întemni rii – cu foarte mul i arhip stori care 
au trecut prin procese contemporane sau chiar au isp şităcţŢdamn ri în 
zilele noastre, am conversat cu ei personal sau corespond măcuăeiăşi, cu 
deplin  siguran , putem declara c  eiă Ţuă îşiă vţră daă Ţiciţdat  acordul 
pentru lucrarea Mitropolitului Serghie, aşaă cumă seă desf şţar  acum. 
Dimpotriv , to i ca unul spun, aproape în aceleaşi cuvinte, c , deşi se 
mâhŢescăşiăsuŢtăfţarteătulbura i, totuşi nu li se pare normal s  rup  co-
muniunea cu Mitropolitul Serghie. 

Darădeă ceăŢuă îşiă spun p rerea?ăDeă ceăŢuă îşiămaŢifest  protestul? 
Deoarece sunt izola iăşi, ca atare, insuficient informa iăşiăincapabili de a 
decide s  se exprime într-un mod categoric f r  fapte suficiente, cu atât 
maiămultăcuăcâtăştiuăceăsemŢifica ie se va da r spunsului lor. Declara ia 
Mitropolitului Serghie este cunoscut  de inu ilor doar din pres  şiăcau-
zeaz  tulburare, mâhnire, team  pentru via a Sfintei Biserici. Dar cum 
este îndeplinit  aceast  reform  a sa de fapt – cum pot s  ştieă despreă
aceasta de inu iiă şiă exila ii din tundra siberian  sauă diŢă mlaştiŢileă
Ziryani? 

Dar, dac  înlocuitorul temporar al loc iitorului patriarhal îşiăva con-
tinua cu înc p âŢareăplaŢulăşiăŢuăvaăelibera postul, ne vom dep rta de el 
ca Biseric  în întregime, deţareceăepiscţpatulăareădreptulăşiă îŢtemeierea 
s -l lipseasc  de autoritatea în care l-a îmbr catăpeŢtruăaăzidiăşiăŢuăpeŢtruă
a distruge via a Bisericii (cf. II Cor. 10: 8). Un om f r  voin  şiăcareăŢuă
este ferm nu poate c l uzi via a bisericeasc  în vremurile noastre. Mitro-
politul Serghie nu a fost capabil s  împlineasc  porunca Apostolului: Um-
bla i cu în elepciune fa  de cei care sunt din afar , pre uind vremea 
(Col. 4: 5). Cu cei care sunt din afar  elăaăfţstă„îŢjugatălaăjugăstr iŢ”ă(cf. II 
Cţr.ă6:ă14)ăşiătrebuieăs  îşiăcţrectezeăgreşeala.ăDar, dac  nu este destul de 
înt rit ca s  fac  aceastaăelăîŢsuşi, s  lase sarcina altora, eliberând locul de 
conduc tor al Bisericii Ortodoxe Ruse. Dar, dac  Mitropolitul Serghie nu 
ascult  vţceaăBisericiiăşiăvaăcţŢtiŢuaăcuăîŢc p âŢareăpţliticaăsaăşiăvaăpre-
tinde autoritatea ierarhului conduc tor, atunci bineîn eles c  se va dovedi 
a fi un r zvr tităalăBisericiiăşiăuŢăschismatic. 

Mirenii crediŢciţşi, caă Ţişteă cţpii, se str duiesc cu propriile lor 
piepturi s  apere de batjocur  şiădeăjigŢiriăpeăMamaălţr, Sfânta Biseric , 
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pentru c  tuturor ne este mai drag  decât via aăşiă libertatea.ăDarăcţpiiiă
sunt lipsi i de putere. P rin ii trebuie s  ias  în fa . Voi, arhip stţriăşiă
înv tori: asupra voastr  a pus Domnul marea responsabilitate pentru 
soarta Sfintei Biserici; vou  v-a fost încredin at  ap rarea ei; ve i da r s-
puns Domnului Dumnezeu pentru sufletele fiilor vţştriă duhţvŢiceşti, 
pentru care Hristos a murit. Vou  v  este adresat cuvântul lui Hristos: 
Dar v  spun vou , prietenii Mei: nu v  teme iădeăceiăcareăucidătrupulăşiă
dup  aceasta nu au ce s  mai fac . V  voi ar ta îns  de cine s  v  te-
me i: teme i-v  de acela care, dup  ce a ucis, are putere s  arunce în 
gheen ; da, v  zic vou , de acela s  v  teme i (Luca 12: 4-5). 

Lan urile robilor lui Hristos ajut  laăreuşitaămaiămareăaăpredic rii 
Evangheliei, aşaă cumăaă fţstă şiăpriŢtreăApţstţli.ă Şiă ceiămaiămul i dintre 
fra ii întru Domnul, îmb rb ta i prin lan urile mele, au mai mult  în-
dr zneal  s  propov duiasc  f r  team  cuvântul lui Dumnezeu. 
Pentru aceasta m  bucur.ăŞiămereuăm  voi bucura, c ciăştiuăc  aceasta 
îmi va fi mie spre mântuire, prin rug ciuŢileăvţastreăşiăcuăajutţrulăDu-
hului lui Iisus Hristos (Filip. 1: 14, 18-19). A Lui fie slava în Biseric  în 
vecii vecilor. Amin. 

 
Not  (de c tre autori): În 1905, la 17 februarie, la o slujb  inut  la 

Academia Teologic  din Sankt Petersburg, Mitropolitul Serghie a inut o 
cuvântare despre vremea în care legea civil  va înceta de a mai fi un zid 
puternic de ap rare pentru Bisericaărus .ă„Apţi, a profe it conduc torul 
nostru actual, ei vor cere de la noi nu fraze frumoase, nu silogisme în-
v ate pe dinafar , ciăduhă şiă via ; ne vor cere credin , şiă crediŢciţşieă
înfl c rat , dobândirea Duhului lui Hristos. Ei ne vor cere s  scriem nu 
cu cerneal  (care se poate împrumuta şi din c lim ri str ine), ci cu sân-
gele din piepturile noastre. Vom r spunde noi la aceste cereri, vom re-
zista acestor încerc ri de foc, vom îndura aceast  judecat  cu adev rat 
înfricţş toare? Pân  la urm , nu conducerea noastr  binevoitoare ne va 
judeca pe noi, şiăŢiciăŢţiă îŢşiŢe, ci îns şiăBisericaă luiăDumŢezeuăŢeă vaă
judeca, îŢsuşiăpţpţrulăţrtţdţx, care ne-a încredin atălucrareaăBisericiiăşiă
care f r  mil  se va întoarce de la noi, ne va goni, dac  va g si în noi 
doar «un mormânt v ruit»ăşiă«ţăsareăcareăşi-a pierdut t ria».” 

Acum a început asupra noastr  judecata Bisericii. Se vor împlini 
cuvintele bine întemeiate ale Mitropolitului Serghie?ăŞi, mai întâi de toa-
te, se vor împlini în el? 

 
 
Postfa  aăeditţruluiă(E.N.ăLţpeşaŢskaia) 
Nu, cuvintele profetice ale Mitropolitului Serghie nu s-au împlinit în 

prţpriaăpersţaŢ . El a r mas nev t mat în mijlocul furtunii care îl încon-
jura. El privea nesim itor, indiferent la ceea ce se petrecea în jurul s u. 
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Sub loviturile de ciocan, c deau sfintele lucruri ale ortodoxiei, vechiăşiădeă
neînlocuit, în p mâŢtulă rusesc.ă DiŢcţlţă deă cerculă pţlară şiă îŢă Ţisipurile 
Turkistanului disp reauăaceiaăpeăcareăîiăcuŢţştea, împreun  cu care a stu-
diat, împreun  cu care a stat în fa a altarului, care, mergând pe Golgota, îi 
aruŢcauăreprţşulădeăaăfiătr dat Biserica. El a supravie uit tuturor acestora, 
chiarăşiăprţprieiăsaleăDeclara ii, care a r mas o bucat  de hârtie. 

ÎŢăacelaşiăfel, fra ii episcopi – preasfin itul PahţmieădeăCerŢigţvăşiă
preasfin itul Averchie de Jitomir – au disp rut în nem rginitul spa iu 
sovietic. De la ei nu r mâne decât aceast  epistol . Cel care o va citi cu 
aten ie, p trunzând fiecare cuvânt, va avea imaginea clar  atât a suferin-
elor lor, câtăşiăa credin ei înfl c rate şiăa fermit ii lor neclintite. Lupta 

lor este cu atât mai important  cu cât ei au v zut adunându-se nori mai 
grei decât oricând şiă au v zut apropiindu-se marea furtun  îndreptat  
împţtrivaăîŢtregiiăcreştiŢ t i.  

 
 

ULTIMII S I ANI 
 

ÎŢăceeaăceăpriveştiăultimiiăaŢiădeăvia  ai acestui p rinte al Bisericii 
din ultima perioad  aă CreştiŢismului, avem o imagine detaliat  din a-
mintirile nepotului s u, acum arhimandrit, care tr ieşteă îŢă America. 
Acest testament este caracteristic vremurilor inumane când urâtul co-
munism era impus for at în p turile mijlocii ale societ ii – oameni 
ţbişŢui i care încercau s  tr iasc  îŢăpaceăşiăîŢăliŢişte, nef când r u ni-
m nui. 

 
„M-am n scut în 1915. Tat l meu era preot, caăşiătat l mamei mele. 

Locuiam în eparhia Viatka, îŢăsatulăKuşiŢ-KubşiŢskţe.ăFra ii mamei me-
le erau viitorii fra i episcopi, Pahţmieă şiăAverchie, pe care noi – şapteă
fra i – am regretat pe parcurs ceăcreşteamăc  nu i-am cunoscut nicioda-
t .ăAmămersălaăşcţlileălţcale.ăSeăprţmţvaădeăc tre sistemulăşcţliiăţăp rti-
ŢireăşiăţărepresiuŢeăiŢtţlerabileăasupraăcţpiilţrăfamiliilor de clerici, deşiă
bisericileăerauădejaăîŢchiseăşiăpurtareaăhaiŢelţrăpreţ eştiăeraăstrictăiŢter-
zis . Cu toate acestea, imediat ce aflau c  cineva este copilul unui cleric, 
h r uirea preconceput  a tinerilor absolut nevinova i era f r  sfârşit.ă
Acest chin se oprea doar dac  respectivul copil semna o declara ie prin 
care renun a la p rin ii s i, caăfiiŢdă«duşmaŢiăaiăpţpţrului».ăOăastfelădeă
declara ie era publicat , iar copilul era marcat pe via . 

Tat l meu a fost arestat. În absen a lui, autorit ile au închis bise-
rica, auăblţcatăuşaăcuăscâŢduriăşiăauăpusăuŢăafişăpriŢăcare anun au închi-
dereaă eiă peŢtruă crediŢciţşi.ăDeă fapt, lucrul acesta însemna c  era des-
chis  pentru vandalizare. Apoi l-au eliberat pe tat l meu din închisoare, 
cu inten ia deliberat  de a-l aduce pe treptele bisericii sale pâŢg rite, ca 
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s  vad  cu adânc  durere luarea clopotelor, ştiindu-se c  vor fi topite cu 
scopul confec ion rii armelor pentru a ucide oameni. Astfel, biserica 
noastr  a fost distrus . Alte biserici au fost transformate în garaje, în 
hambare, în cresc torii de pui... ; paraclisele de obicei erau transformate 
în toalete publice. Tata st tea acas , deoarece nu avea nici m car dreptul 
s  lucreze. 

Într-o zi, fratele meu mai mare, Alexandru, i-a m rturisit mamei 
mele c  laăşcţal  îi cereau s  semneze o hârtie prin care renun a la tat l 
lui. Dac  refuza, eraăexmatriculatădiŢăşcţal . Alexandru nu avea nicio in-
ten ie de a semna o astfel de repudiere, pe care o considera a fi o nejusti-
ficabil  tr dare a tat lui s u, peăcareăîlăiubeaăatâtădeămultăşiăîlărespecta.ă
Pentru a evita consecin ele refuzului de a semna actul de renun are, în 
s pt mâna care trecuse, el mersese în secret în p dure când ceilal i copii 
mergeauă laăşcţal  şi, când se întorcea acas , nu discuta cu p rin ii s i. 
Darăelăştiaăc  ŢuămaiăputeaăcţŢtiŢuaăaşa.ăMamaăi-a spus aceasta tat lui 
nostru. El l-a chemat pe Alexandru ca s -l vad  şiăi-a spus: «Ia loc, fiule. 
IaăuŢăstilţuăşiăscrieăactulădeărenun are». Copilul a refuzat. Apoi tat l meu 
i-a cerut furios s  scrieăşiăaăîŢceputăs  dicteze textul renun riiăelăîŢsuşi... 
Copilul a izbucnit în plâns. Apoi tat l meu a început s -l roage, spunân-
du-i:ă«DragulămeuăSaşa, dragul meu b iat. Eu sunt b trâŢăşiăcurâŢdăvţiă
fiă arestată şiă apţiăvţiămuri.ăTuăaiăţă via  întreag  înainte. Fii rezonabil, 
b iatul meu. Trebuie s  dţbâŢdeştiăţăeduca ieăşiăs  ob ii o pozi ie bun , 
pentru c  f r  aceastaăveiăpieriăîŢăsţcietate.ăŞtiuăc  m  iubeşti; dar, dra-
gul meu, semneaz  aceast  hârtie care te va ajuta s  te descurci». Dar 
fratele meu a r mas de neclintit în refuzul s u de a nu-şiătr da tat lăşiăŢu 
a semnat renun area. A doua zi, el a plecat de acas  şiă Ţuă l-am v zut 
timp de mul i ani. Curând dup  acest incident, tat l meu, preotul-muce-
nic Vladimir Zagarski, aă fţstă arestată şiă exilată laă Kţmsţmţlskă peă râulă
Amur, unde a fost pus s  munceasc  la t ierea copacilor pentru deseca-
reaămlaştiŢilţr.ăŞiăs-a înecat acolo în 1937. 

Câ iva ani mai târziu, într-o zi însorit , am fost to iăsurpriŢşiădeăţă
vizit : era Alexandru al nostru! Era s n tos, fericită şiă Ţe-a cump rat 
multe cadouri. El ne-a spus c , nevrând s -l tr deze pe iubitul nostru 
tat , plecase de acas  într-uŢă ţraşă mare.ă Aveaă peă atuŢciă 12ă aŢiă şiă s-a 
al turat unui grup de copii delincven i f r  cas . Când a fost luat de po-
li ie, el le-aădatăuŢăaltăŢumeăşiăţăalt  poveste despre el. El a fost trimis la 
ţă şcţal  ca cet ean sovietic legitim, a primit o profesie bun  şiă acumă
avea o slujb  bine pl tit  şiăurmaăs  se c s toreasc .ăDarăŢuăşi-a tr dat 
niciodat  tat l.ăCeăexempluădeăţŢţareăşiăcurajălaăuŢăcţpil! 

Dup  arestul tat lui meu, şiăeuăaătrebuităs  merg într-uŢăaltăţraş, în 
Yaransk, uŢdeăerauămulteăşcţli.ăAmăstatăacţlţăcuăfrateleămameiămeleă– 
preotul v duv Nicolae –, cu fiul s u, Boris, şiăm tuşaămea, Vera, sora 
mamei mele, care nu s-a m ritat niciodat .ăAiciăamălţcuităşiăamămersălaă
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şcţal . Nu mult dup  sosirea mea am observat ceva ciudat: adesea se 
auzeauăpaşiiăcuivaăîŢăpţdulăcasei, dar îmi era fric  s  întreb cine era. Am 
observat de asemenea c  m tuşaămeaăduceaămâŢcareăsusăîŢăpţdăîŢăfie-
care zi. Într-o zi de var , câŢdăverişţrulămeuăşiăcuămiŢeăŢeăjucam în po-
dul grajdului, am auzit un zgomot ciudat. De pe geamul grajdului am 
v zut clar c  m tuşaămeaăeraăîmpiŢs  prin fereastra podului de un b r-
batăsţlidăşiăcuăbarb . Am strigat la ea dac  avea nevoie de ajutor, dar ea a 
r spuns repede: «Nu, nu-l l sa i s  v  vad ». S-a dovedit c  ea adusese 
susă ciŢaă şiă acestă b rbat a vrut s  plece. M tuşaămeaă îlă împiedicaseă s  
sar  pe geam, iar el încercase s  o împing  din calea lui când l-am v zut 
Ţţi.ă Dară chiară şiă dup  aceasta nu am îndr znit s  o întreb m deschis 
despre el. Cu toate acestea, am pus cap la cap ceea ce ea mi-a confirmat 
mai târziu: era unchiul meu, arhiepiscopul Pahomie. 

Când a fost torturat la Solovki sau la Mai-Guba, în lag rele pentru 
munc , sau oriunde în alt  parte, el a suferit un chin de nedescris, încât 
devenise invalid, incapabil de a face munca cerut  de administra ia s l-
batic  a lag rului. Aceast  stare a sa aă f cutăs ă fie pus pe o list  cu un 
adev rat status de «om mort». Sufletul s u nu a mai putut îndura condi-
iileăiŢumaŢeăşiăa avut o c dere nervoas . Bineîn eles, în astfel de cazuri 

cţmuŢiştii, în acord cu directivele lui Lenin, îşiăextermiŢauăîŢămţdăcţŢ-
venabil victimele, ca s  Ţuăîşiăbat  capul având grij  de ele. Dar, în cazul 
unchiului meu, starea sa nu f cea decât s  serveasc  cauza ateismului 
mondial: s  laşiăliberăuŢăepiscţpăŢebuŢ, pentru ca simpla vedere a lui s  
discrediteze credin aăîŢăDumŢezeuăpriŢtreăţameŢiiăsimpli.ăŞiăastfel, pen-
tru a ar ta cât de binevoitoare este Uniunea Sovietic  fa  de oamenii 
bolnavi, el aăfţstăîŢămţdădeliberatăbiŢeăîŢgrijităşiă îmbr cat cu afec iune 
şi, cu un convoi de înso ire grijuliu, s racul meu unchi a fost adus îna-
poi, «într-un mod binevoitor», la familia lui din «partea nordic », spre 
uimirea t cut  aăfrateluiăşiăaăsurţriiăsale, care l-auăprimităşiăauăavutăgrij  
de el. Ei l-au pus în pod, ca s  nu atrag  aten ia vecinilor, ca s  nu fie 
ideŢtificată şiă împuşcată caă «slujitţră ală cultului», aducând cu aceasta un 
luŢgăşirădeăcţŢseciŢ e dificile. Îl îngrijea doar M tuşaăVera, singur . El 
eraă îŢcuiată şiă pâŢ  în acea zi în grajd nu îl v zusem deloc. Evident, în 
momentele sale de luciditate, el realiza ce povar  le cauzase celor apro-
pia i ai s iăşi, fireşte, voia s  evadeze. Într-o astfel de stare era când l-am 
v zut pentru prima oar . Cu toate acestea, ce figur  frumoas , înalt, 
maiestuos – un adev rat p timitor nevinovat pentru p catele lumii! 

Între timp, aă ieşităuŢăaltădecretă cţmuŢist:ă îŢă îŢtreagaăRusieăŢiciţă
persoan  nu putea s  de in  aur sau argint; trebuia s  fie predat auto-
rit ilor. Acele persoane care nu predau astfel de lucruri voluntar riscau 
o vizit  neoficial  a unei echipe de cercetare speciale, care putea s  dea 
buzna în orice moment, zi sau noapte, şiă s  cerceteze toate posesiunile 
cuivaăşiăs  ia orice, dup  bunul plac. To i, deşiăerauădejaătâlh ri i de orice 
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lucru de valoare apreciabil , îşiăaduceauăr bd tori ceasurile, verighetele, 
lingurile, furculi ele etc., ca s  nu fie teroriza i. O doamn  în vârst , o 
prieten  deăşcţal  din copil rie a unchiului Nicolae, i-a adus trei sau pa-
tru linguri e, care erau tot ceea ce îi r m sese de la mama ei, şiăi-a cerut 
s  le ascund , pentru ca ea s  aib  ce s  vând  când vremurile aveau s  
se înr ut easc . Ca p stor, nu putea s  o refuze. Au fost puse în spatele 
unei c r mizi laăşemiŢeu.ăDarăcţmitetulădeăcercetareăaăveŢităşiăle-a g sit. 
UŢchiulămeuăaăfţstăjudecatăşiăaăfţstăcţŢdamŢatălaătreiăaŢiădeăîŢchisţare.ă
Euăamăfţstămartţrălaăprţcesăşiăamăfţstăuimitădeăabsurditateaăcazului.ăCuă
toate acestea, am în eles foarte bine c  era numai o pref c torie pentru a 
omorî oameŢiiăbuŢiăşiăţŢeşti, deţareceăeiăerauăţăţprelişteăîŢăcaleaăprţ-
gramului comunist de instalare a iadului lui Satan pe p mânt. Unchiul 
meu, preotul Nicolae, aăplecatăşiăaăfţstăpierdutăpeŢtruătţtdeauŢa.ăUŢăaltă
nou mucenic în familia mea. 

Acum devenise prea greu pentru m tuşaăVeraăs  îngrijeasc  de un-
chiul meu, Vl dica Pahomie. Într-o zi m-aăchematăşi, cuălacrimiăşiăcurajă
duhovnicesc, mi-a spus: «Spune-i la revedere unchiului t u». Ea se ho-
t râse s  îl duc  îŢăţraşulăKukurka, lâng  Kotelnik, şiă s -l lase într-un 
spital de boli psihice. Îmi amintesc aceast  desp r ire foarte bine. Iarna 
se instalase; peste tot era mult  z pad  alb-str lucitoare. Unchiul meu a 
coborât îmbr cat într-un palton c lduros, cu un culion negru de Sfântul 
Munte pe cap; avea o barb  neagr  mare, care înc  nu înc run ise. S-a 
uitatălaămiŢeăcuăţăprivireăliŢiştit . Nu m-a binecuvântat, pentru c  ne era 
fric ; doar m-a îmbr işatăşiăaădisp rut. Mi s-a umplut inima de un sen-
timeŢtă ciudată şiă pl cut; a p truns ca o muzic  melancolic  frumoas , 
care înc  mai z bţveşte, chiar dac  sunetul a disp rut de mult. Acestea 
sunt singurele amintiri despre unchiul meu, noul mucenic Pahomie. 

Dou  luni mai târziu, m tuşaămeaăVeraăaăprimităţăscrisţareădeă laă
spital, care spunea: «Fratele dumneavoastr  a murit». M tuşaă meaă aă
plâŢsă îŢă liŢişteămultă timp.ăCurâŢdă aă veŢită prim vara anului 1937. Era 
caldă şiă îŢsţrită şiămulteă flţriă erauă îŢflţrite.ăM tuşaămeaă şi-a adunat lu-
crurileăşiăaăplecatălaăKukurkaăs  viziteze mormântul fratelui ei. Acolo era 
uŢăcimitirăalăspitaluluiăşiăcruciăuŢifţrmeăst teau pe morminte. Ea a g sit 
mţrmâŢtulă frateluiă eiă şiă acţlţă aă îŢgeŢuŢchiată şiă aă plâŢsă multă timp.ă Oă
asistent  aăveŢităşiăaăîŢtrebat-o de ce plânge. I-a spus c  plângea pentru 
moartea recent  aăfrateluiăei.ă„O, nu, a spus asistenta, oamenii de aici ra-
reori mor de moarte natural . Fratele dumneavoastr  a fost omorât, ca 
şiărestul; el a fost injectat cu otrav ”.ăAcesteaămiă le-a spus m tuşaămeaă
Vera când s-a întors la realitatea sumbr  a vie ii noastre sovietice. 

Mul i ani mai târziu, fiind deja în America de Sud, l-am întâlnit pe 
arhiepiscopul Leontie, careăîlăcuŢţşteaăbiŢeăpeăuŢchiulămeu.ăDeăfapt, el a 
fost ucenicul de chilie al unchiului meu într-o m n stire din Cernigov. El 
mi-a spus multe lucruri despre unchiul meu: cum l-a înso it la Sinodul 
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tuturţră ruşilţrădiŢăMţscţvaă (1917-1918), care l-a ales pe Patriarhul Ti-
hon; cum a întâlnit acolo mul i ierarhi sfin i ai lui Dumnezeu – pe arhie-
piscopul Teodor de la M n stireaăDaŢiilţvăşi pe al ii. Avea multe amin-
tiri pl cuteăcuăelăşi, rememorându-le, fa a lui se lumina cu bucurie. Nu 
era greu de observat c  îl iubise foarte mult pe arhiepiscopul Pahomie. 
El mi-a spus c  pe când erau în M n stirea Cernigov, unde unchiul meu 
era stare , se plimbau adesea împreun  în frumuse ea din sânul naturii. 
Odat , plimbându-se undeva în desişulăm n stirii, înconjura i de pomi 
înflori iăşiădeăflţri, de p s riăcareăcâŢtauăşiădeăŢţriăalbiăpufţşi, care plu-
teau pe cerul albastru, el i-a spus melancolicului s u ucenic de chilie c  
ar trebui s  înceap  s  înve e pe de rost slujbele Bisericii, ca preg tire 
pentru vremurile apropiate, îŢăcareăcreştiŢiiăvţră fiă lipsi i de toate – nu 
vor mai fi c r i de slujb , nu vor mai fi vase bisericeşti –, c  ar trebui s  
înve e pe de rost p r i întregi din Evanghelii, ca s  fie capabil s  s vâr-
şeasc  slujbe bisericeştiăpeălţc.ăElămi-a ar tatăpţrtretulăuŢchiuluiămeuăşiă
o inscrip ieămişc toare, pe care arhiepiscopul Leontie mi-a l sat-ţămţş-
tenire, şi pe care o împ rt şescăaiciătuturţrăcelţrăcareăiubescăNţiiăMuce-
Ţici”. 

Aici este ceea ce i-a dat arhiepiscopul Pahomie unuia dintre cre-
diŢciţşiiăs i urm tori, tân rului frate Vasile, la 24 mai 1923; un citat din 
iubitul s u Isaac Sirul:  

„Drag  Vasia F.,  
«Raiul este iubirea lui Dumnezeu din care a c zut Adam; şiă deă

atunci bucuria nu l-a mai întâmpinat, chiar dac  aămuŢcităşiăaăcultivată
p mântul dur». 

«Cel care a dobândit iubirea Îl gust  peăHristţsă îŢă fiecareăziă şiă îŢă
fiecare clip  şiă deviŢeă Ţemuritţră priŢă aceasta.ă Iubirea este mult mai 
dulce decât via a. Cel care a dobândit iubirea se îmbrac  îŢă ÎŢsuşiă
Dumnezeu.» 

«Slava trupului este supunerea fa  de înfrânare prin ajutorul lui 
Dumnezeu. Un trup feciorelnic în fa a lui Dumnezeu este mai de pre  
decât o jertf  curat .» 

Din Sfântul Isaac Sirul. 
NevredŢiculăarhiepiscţpăPahţmie.” 
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13. Protoiereul Valentin 

UN DASC L AL ISIHASMULUI ÎN LUME 
 

Pomenit la 26 ianuarie (1936?) 
 
Via a duhovniceasc  este un t râm  

în care în elepciunea lumii acesteia nu p trunde. 
Episcopul Teofan Z vorâtul 

 
Din nefericire, seăştieăfţarteăpu in despre acest râvnitor înv tor al 

ortodoxiei mistice adev rate în vremurile moderne. Pu inul pe care îl 
ştimădespreăelăprţviŢeădeălaăcţŢtempţraŢiiăs i prţgresişti care, de regu-
l , nu au catadicsit s  recunoasc  uŢicitateaă şiă uŢifţrmitateaă filţsţfieiă
patristice, care pentru el reprezenta chiar esen a vie ii. În aceast  privin-

 elăeraăduşmaŢulălţr, unul pe care nu îl puteau în elege – în mod evi-
dent, din cauza convertirii sale autentice. Înv tura revelat  despre 
Dumnezeu-Omul, p strat  de-a lungul veacurilor şiă îmbţg it  în inte-
riorul protector al Bisericii Ortodoxe, esteăuŢăţceaŢăŢesfârşitădeăîŢ elep-
ciune de care ar trebuie s  ne apropiem cu fric  şiăcutremur, astfel încât 
s  nu-i pâng rim nici cel mai mic aspect prin p c tţşeŢiaă şiă mâŢdriaă
noastr . Ea nu poate fi nicicum îmbun t it  de îndr zneala deşert ciu-
nii noastre lumeşti intelectuale. Mintea scrut toare a p rintelui Valentin 
era plin  de uimireăşiăteam  în fa a realit ii accesibile a dumnezeirii. În 
aceast  privin , el nu era din lumea aceasta, ci r mânea în lume ca p stor 
care îndrum  oamenii spre t râmul sobriet ii, alăisihasmuluiăşiăală lumiiă
de dincolo. Iar atunci când a venit o încercare crucial , sub forma ser-
ghianismului, el a identificat imediat falsitatea lui, respingându-l public, 
anun ându-şiă prţpriaă „separareădeă Mitropolitul Serghie”, ap rând astfel 
perspectiva patristic  asupra lumii. Cele dou  lucr ri ale sale, scurte şi 
folositoare, Monahismul în lume (1921)ăşiăÎmpotriva spovedaniei comune 
(1926), ne ofer  destule dovezi pentru importan a sa ca apostol modern al 
ortodoxiei pure într-o perioad  de apostazie crescând . 

Din pu inele detalii ale biografiei sale, putem rezuma faptul c  pro-
venea dintr-o familie polonez  de aristocra i, c  a primit o educa ie bun  
şiăc  era un tân răextremădeătaleŢtatăşiăimpresiţŢaŢt.ăOchiiăs i mari pri-
veau lumea cu seriozitate. La vârsta de 15 ani putea deja s  dezbat  filo-
sofia lui KaŢtăcuăfilţsţfiăprţfesiţŢişti şi, curând, a început o cruciad  îm-
potriva viciilor societ ii, în care sus inea o mortificare sever  a c rnii. 
Discursurile sale produceau o puternic  impresie. El a publicat cel pu in 
dou  reviste (Probleme de religie şiă Via a vie) care tratau probleme 
creştine într-o societate în care liderii intelectuali îi atr geauăpeăcreştiŢiiă
ortţdţcşiăspreăgusturiă şiăcureŢteăstr ine, departe de Hristos. În 1905 a 
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p r sit Moscova pentru Petersburg, cu scopul de a g si sus in tori ai 
uŢeiă„Fr iiăcreştiŢeămilitaŢte”.ăAăpublicatăţăcarteăŢumit  Antihrist, care 
a avut un succes considerabil. A ap rat cu înfl c rare monahismul împo-
triva liber cuget torilor decaden i din vremea sa, care erau slab ancora i 
în ortodoxia conservatoare. Acest fapt l-a determinat s  viziteze asce ii 
monahi din Caucaz, iar mai târziu a inclus impresiileăsaleădespreăaceştiă
locuitori ai pustiei în cartea sa Cet eŢiiă cereşti sau C l toriile mele 
printre pustnicii din Mun ii Caucaz. 

Dup  Revolu ie, s-a c s tţrităşiăaăfţstăhirotonit preot; a fost paro-
hul unei biserici din Moscova, cunoscut  subăŢumeleădeă„SfâŢtulăNicolae 
Crucea Mare”, pe strada Sfântul Ilie. Acolo, îŢăaŢiiă’20ăelăaăatrasăuŢăŢu-
m rămareădeăeŢţriaşiăpriŢăpredicileăsaleăelţcveŢte, care erau primite ca o 
hran  bogat  în mijlocul unei lipse generale de duhovnicie ortodox  au-
tentic  în Rusia acelor vremuri. El a mers la M n stirea Optina, unde a 
devenit fiul duhovnicesc al stare ului Anatolie, c ruia i-a dedicat capo-
dopera sa Şaseă lecturiădespreăTaiŢaăm rturisiriiăşiă istţriaăei, în care a 
dat o lovitur  practicii spovedaniei în comun, care devenise un obicei 
printre clericii liberali din acea perioad . 

P rintele Valentin a fost un sus in tor fervent al practic riiă frec-
vente a rug ciunii lui Iisus. El credea c  disciplina monahal  în zilele 
ŢţastreădeălaxismăuŢiversalăpriŢtreăcreştiŢiăŢuăeraădţarăpţsibil , ci chiar 
imperativ  pentru a se putea p straă„sareaăp mâŢtului”, adic  adev ru-
rile ortodoxe în inimile oamenilor care sunt ataca i cu perfidie de duhul 
seculariz rii. Având acestea în minte, el a sus inut o serie de cuvânt ri 
(din 1921 pân  în 1926), folosind înv turile strict monahale din Scara 
Sfântului Ioan Sc rarul, pe care încerca s  le aplice vie ii de zi cu zi în lu-
mea modern  contemporan , care devenise de fapt ostil  creştiŢismului. 
Unul din prietenii s i, S.I. Fudel, ne ofer  o imagine din lumea duhovni-
ceasc  a p storului s u din alt  lume:  

„P rintele Valentin Sventi ki, pe de o parte p rea s  fie un preot 
ţbişŢuit, cu familie, iar pe de alt  parte, un experimentat înv tor al ru-
g ciunii neîncetate. Este un fapt remarcabil c , în 1925, îŢăţraşulăMţsco-
va, acestăţmăreuşeaăs  ridice oamenii din parohia lui la o via  de rug -
ciune intens . El a f cut mult pentru ap rarea general  a credin ei. Dar 
cea mai mare importan  în lucrarea lui a avut faptul de a fi îndemnat 
oamenii s  practice rug ciunea neîncetat , o ardere neîntrerupt  a du-
hului. 

«Rug ciunea, spunea el, ridic  ziduri în jurul m n stirii noastre 
din lume». Tot el a fost cel care a rezolvat problema complex  a r ului 
interior din Biseric . «Orice p cat în Biseric , spunea el, este nu un p -
cat al Bisericii, ci un p cat împotriva Bisericii». 

El mai înv a c  în timpul particip rii la slujbele bisericii nu tre-
buie întrerupt  rug ciunea min ii. 
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Odat , când m-am întors din exil în Moscova, în 1925, s-a întâm-
plat s  fiu la liturghie când slujea p rintele Valentin. Am intrat la sfâr-
şitulă slujbeiă şi, câŢdă elă aă ieşită peŢtruă rug ciunea amvonului, am fost 
şţcatăs -i v d fa a. Nu pot s  îmi exprim impresia decât spunând c  era 
chipul unui om care tocmai se sacrificase într-o jertf  de ardere de tot – 
în adev răşiăcuădurereă–, iar acum, profund cutremurat, ieşeaăc tre noi, 
uitând de cele p mâŢteştiăcareăîlăîŢcţŢjurau.ăDarăchiarăşiăatuŢciăamăf cut 
ţăgreşeal  prosteasc . În loc s  aşteptăpâŢ  ce avea s  devin  liber pen-
tru a putea vorbi cu mine, euăamămersădirectăîŢăaltar.ăImediatăelăşi-a ri-
dicat mâna ca un om cu autoritate, oprindu-m , şiăspuŢâŢdu-mi: «Doar 
cei care cred în Dumnezeu pot s  intre aici! Crezi în Dumnezeu?» Nu ne 
v zuser m de trei ani, iar el, primind informa ii false despre mine, m  
luase la întreb ri când încercasem s  intru în sfânta sfintelor. 

Un alt moment pe care mi-l amintesc acum este acela c , aflân-
du-m  într-o sec ie aglomerat  a închisorii Butirka, în 1922, m  plim-
bam f r  oprire prin mijlocul de inu ilor, când m-am izbit de p rintele 
Valentin. Fiind jenat, am întrebat f r  motiv: «Unde v  duce i?» Din-
tr-odat  fa a lui a devenit foarte luminoas , plin  de o c ldur  interioa-
r , şiăaăspus:ă«VeŢeamălaătiŢe». De obicei era atât de însingurat, închis în 
sine, seriţsăşiăintransigent, sem nând cu o rud  îndep rtat  de-a lui, un 
cardinal polonez. Dar acum radia din el o lumin  blând  de sfin enie 
ruseasc  – blânde eaăşiăstr vederea unui b trân sfânt. Venea direct spre 
mine, spre sufletul meu, pe care probabil c  îl proteja împotriva vreunui 
r u. Astfel, chiarăşiă îŢchisţarea poate s  lumiŢezeăuŢăsufletăşiăs  aduc  
ceva care în alte momente este imposibil de atins.”  

Ştimă destulă deă biŢeă careă auă fţstă cţŢseciŢ ele suferite de cei care 
şi-au exprimat în mod deschis dezacordul fa  de Declara ie. Lev Regel-
son, în cartea sa Tragedia Bisericii ruse, afirm  c  în 1929 Mitropolitul 
Serghie i-a numit contra-revolu ionari pasibili de arest pe to i cei care se 
opuneau Declara iei sale; cincisprezece episcopi au fost aresta i pe loc. 
Aresturile se efectuau foarte simplu: un agent GPU veŢeaălaăepiscţpăşiăîiă
puŢeaăţăîŢtrebare:ă„Ceăp rere ave i despre Declara ia Mitropolitului Ser-
ghie?”ăDac  episcopul r spundea c  nu o accept , atunci agentul conchi-
dea:ă„AcestălucruăîŢseamŢ  c  sunte i un contra-revolu iţŢar”.ăŞiăepisco-
pul era arestat în mod automat. Astfel au pierit to iă ceiăcareă îşiă ridicauă
vocea pentru a protesta. Iar soarta p rintelui Valentin nu putea fi diferi-
t . 

În istoria ortodoxiei, p rintele Valentin a dobândit o cunun  de bi-
ruin  de la Dumnezeu, deoarece a p strat flac ra adev ratei inspira ii 
creştiŢeăşiăaăscţsăîŢăevideŢ ăispitaăsubtil  aăduşmaŢuluiămâŢtuiriiăŢţas-
tre, astfel conducând în rai turma încredin at  lui de Dumnezeu, a C ru-
iaăesteăslavaăşiăm rirea în vecii vecilor. Amin. 
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ÎNGR DIREA PROTOIEREULUI VALENTIN SVENTI KI 
Document din decembrie 1927 

 
Mitropolitului Serghie. 
În numele Tat luiăşiăalăFiuluiăşiăalăDuhuluiăSfâŢt. 
În elegând întreaga responsabilitate pe care o am înaintea lui 

Dumnezeu în ceea ce priveşte propriul meu suflet, dar şi mântuirea su-
fletelor turmei încredin at  mie, şiăcuăbiŢecuvâŢtareaăepiscţpului Dimi-
trie al Gdovului, rup comuniunea canonic  şiădeărug ciune cu Înaltprea-
sfin iaăVţastr , cel care v-a i folosit în mod ilegal de titlulădeă„sinod pa-
triarhal”, precumăşiăcuăceiăcareăseăafl  în comuniune canonic  cu Înalt-
preasfin iaăVţastr ; şiăŢu v  mai consider de acum înainte înlocuitor al 
loc iitorului tronului patriarhal, din urm toarele motive:  

Declara ia Înaltpreasfin iei Voastre din 16/29 iulie, precumăşiă tţtă
ceea ce este cunoscut în general ca ocârmuire a Bisericii de c tre Înalt-
preasfin iaăVţastr  din momentul public rii Declara iei, stabileşteă f r  
îndoial  faptul c  Înaltpreasfin iaăVţastr  plasa iăBisericaăîŢăaceeaşiăde-
penden  fa  de guvern în care au dorit s  ţă plasezeă şiă primele dou  
„ReîŢŢţiri”, în dezacord cu sfintele canoaneăaleăBisericiiăşiăcuădecreteleă
autorit ii civile îns şi. 

Atâtă„Biserica Vie”, careăîşiăîŢsuşiseăautţritateaăpatriarhului, câtăşiă
„gregţriaŢismul”, careăîşiă îŢsuşiseăautţritateaălţc iitorului patriarhal, şiă
acum Înaltpreasfin iaăVţastr , care a i abuzat de încrederea celui din ur-
m  – to i face i aceeaşiă lucrare anti-bisericeasc , renova ionist ; dar 
Înaltpreasfin iaăVţastr  sunte i fondatorul celei mai periculoase forme a 
acesteia, deoarece, în timp ce v  lep da i de libertatea eclezial , p stra i 
fic iunea canonicit ii şi a ortodoxiei. Acest lucru este mai r u decât în-
c lcarea unor canoane. 

Eu nu creez o nou  schism  şiăŢuărupăuŢitateaăBisericii; eu fug îm-
preun  cu turma pe care o conduc de subtila capcan  a reînnoirii – „ca 
s  nu pierdem pe nesim ite, încetul cu încetul, libertatea pe care Domnul 
nostru Iisus Hristos, Izb vitorul tuturor oamenilor, ne-a dat-o ca un dar 
prin propriul S u sâŢge”ă(CaŢţŢulă8, Sinodul al treilea Ecumenic). 

R mâŢâŢdă uŢă fiuă crediŢciţsă şiă ascult tor al Bisericii celei Una, 
Sfinte şiă Ortţdţxe, eu îl recunosc în calitate de loc iitor al tronului pa-
triarhal pe Mitropolitul Petru; îi recunosc, de asemenea, şiăpeăaceiă epis-
copi care, neatribuindu-şiă îŢămţdăarbitrarăautţritateaăbisericeasc  gene-
ral , au rupt deja leg turile canonice cu Înaltpreasfin iaăVţastr , urmând 
m rturisireaălţr:ă„pâŢ  laăjudecataăuŢuiăsiŢţdălţcalădepliŢ”, adic  a unui 
sinod la care s  participe to iă episcţpiiă ţrtţdţcşi, sau pân  la c in a 
sincer  şiădes vârşit  înaintea Sfintei Biserici a Mitropolitului însuşi. 

Protoiereul Valentin Sventi ki 
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14. Episcopul Damaschin 
CEL CARE A LUCRAT LA ZIDIREA  

CET II INVIZIBILE A LUI DUMNEZEU 
Pomenit la 4 decembrie (†1935) 

 
Dou  iubiri au construit dou  cet i: 

CetateaăluiăDumŢezeuăşiăcetateaăţmului. 
Fericitul Augustin 

 
Episcopul Damaschin, care în lume s-a numit Dimitrie Dimitrievici 

Cedrik, s-a n scut în Cherson, în familia unui func iţŢarădeăpţşt  s rac. 
Întreaga familie era p truns  de un duh creştiŢăîŢalt.ăAcestălucruăesteăa-
r tat de faptul c  fratele episcopului Damaschin, Nicolae, a devenit preot 
şi, chiar la începutul Revolu iei din octombrie 1917, a fost executat prin 
împuşcareăpeŢtruăm rturisirea lui de credin  neînfricat  şiăpeŢtruăacu-
zeleăaduseăbţlşevicilţr. 

EpiscţpulăDamaschiŢăşi-a primit educa ia superioar  într-un Insti-
tut de Agricultur , pe care l-a terminat cu titlul de agronom. Mai târziu, 
în timpul exilului s u în regiunea Turukhan, cuŢţştiŢ ele sale i-au fost 
de mare folos. Dup  absolvire, episcopul Damaschin a intrat la Institutul 
de Limbi Orientale din Kazan. Dup  ce a terminat studiile, a intrat în 
moŢahismăşiăaă lucrată caămisiţŢară îŢămisiuŢeaăPekiŢg.ăNuăştimăunde a 
fost dup  ce s-a întors din Extremul Orient. 

 
PRIMII ANI AI REVOLU IEI 

Episcopul Damaschin a ap rut ca ieromonah în Kiev în 1919. Mi-
tropolitul Kievului, Antonie Hrapovi ki, cunoscându-lă persţŢală şiă pre-
uindu-l pe ieromonahul Damaschin, l-a numit misionar eparhial. A de-

venit auditor la Academia Teologic  diŢăKievăşi, îŢăacelaşiătimp, era nu-
m rat printre fra ii M n stirii Sfântul Mihail. 

Nu st tea în caracterul episcopului Damaschin s  fieăiŢactivăşiăs  se 
cţŢceŢtrezeă dţară asupraă luiă îŢsuşi.ă Elă aă g sit o mic  fr ie a Sfântului 
Vladimir într-un col işor tihnit al ţraşului, nu departe de m n stire. In-
diferent de ceea ce se întâmpla pe str zile Kievului (în timpul R zboiului 
Civil)ăşiăiŢdifereŢtădeăceăfelădeăvremeăera, ieromonahul Damaschin venea 
f r  greşă în zilele de s rb tţareă laă ţraă şaseă laă fr ie, s vârşeaă slujbaă şiă
acatistulă şiă apţiă inea o predic , chiar dac  erau prezen i foarte pu ini 
oameni. Într-o sear  furtunoas  de iarn , fiind pe punctul de a pleca de 
la fr ie, peăstrad ăs-au auzit împuşc turi. Poarta dinspre strad  a fost 
instantaneu blocat . Apoi, când nu s-a mai auzit nimic, toat  lumea a 
ieşită în strad . Peste drum, în contrast cu z pada alb  str lucitoare, se 
putea vedea imaginea întunecat  a unui b rbat ucis. Episcopul Damas-
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chiŢăaăstrigatăagitat:ă„CeăfelădeăcreştiŢiăsuŢtemăŢţi?ăÎŢăjurulăŢţstruăsuŢtă
omorâ iăţameŢiăşiăŢţiăŢeăascuŢdemăîŢălţcăs  ajut m!” 

Evenimentele R zboiului Civil l-au for at pe ieromonahul Damas-
chin s  p r seasc  Kievulăşiăs  mearg  în Crimeea, unde curând a fost ri-
dicată laă raŢgulă deă arhimaŢdrită şiă Ţumită caă stare  al M n stirii Sfântul 
Gheorghe, care a fost demolat  de bţlşevici la începutul celui de-al Doi-
lea R zboi Mondial. Curând dup  instalarea autorit ii sovietice în Cri-
meea, arhimaŢdritulăDamaschiŢăaăfţstăarestatăşiăaăpetrecutămulteăluŢiăîŢă
îŢchisţare.ăApţiăaăfţstăeliberatăşiăexilatăîŢăafaraăCrimeei. 

Din Crimeea a plecat spre Moscova, pentru a-l vedea pe Preaferici-
tul P rinte Patriarh Tihon, care l-a hirotonit episcop de Nejin şiăGluk-
hov, conducând eparhia Cernigov, deoarece arhiepiscopul Pahomie fuse-
se deja arestat. Activitatea episcopului Damaschin la Cernigov a fost 
scurt , dar energic . Fiind uŢămisiţŢarăşiăpredicator talentat, curajţsăşiă
energic, episcţpulăDamaschiŢăşi-a petrecut o bun  parte din timp c l -
tţriŢdăpriŢăţraşeleămariăşiămiciăaleăeparhiei Cernigov. El a fost arestat de 
numeroase ori în CerŢigţvă şiă aă petrecută multă timpă îŢă îŢchisţri, unde 
şaptezeciă sauă ţptzeciă deă ţameŢiă erauă puşiă îŢă celuleă cţŢstruiteă peŢtruă
dou zeci de persoane. Printre prizonieri, la fel ca peste tot, minunatul 
episcop seăbucuraădeăreŢumeăşiărespect.ăCâŢdăeraăliber, oriunde mergea, 
cu prima ocazie organiza o fr ie.ăAcestălucruăaăfţstăadeveritămaiătârziuăşiă
în Turukhan, şiăîŢăalteălţcuri. 

În total, episcopul Damaschin a petrecut, cu tot cu perioadele sale 
de arest, aproximativ doi ani în eparhia Cernigov. Apoi, la fel ca al i epis-
copi, a fost exilat mai întâi la Harkov, apţiăaăfţstăarestatăşiătrimis la Mos-
cova, unde a stat în închisoarea Butirka. Pe atunci era deja obiceiul ca 
episcopii care nu erau exila i imediat în locuri foarte îndep rtate s  c l -
toreasc  priŢăMţscţvaăşiăs  slujeasc  o panahid  solemn  la M n stirea 
Donskoi, la mormântul Patriarhului Tihon. Prin aceasta, eiăîşiăacceŢtuau 
solidaritatea cu el, crediŢciţşiaă fa  de testamentul s uăşiăprţmptitudi-
nea lor de a urma calea de p timireăpeăcareăţăar tase. 

 

EXILUL LA POLOI 
 

Episcopul Damaschin a petrecut mai multe luni în închisoarea Bu-
tirka din Moscova. Singura lui consolare la momentul respectiv, dup  
cum a povestit, era citirea unei Biblii în englez  pe care cineva i-o d -
duse acolo. De la Butirka, episcopul Damaschin a fost trimis în regiunea 
Turukhan, unde locuin a sa avea s  fie la Poloi, care se afla la aproxima-
tivă 240ă deă kilţmetriă Ţţrdă deă TurukhaŢă şiă laă Ţţrdă deă Cercul arctic. Se 
putea c l tori acolo cu vaporul doar pe timpul scurtei perioade de var , 
iar în alte perioade, pe râul înghe at Enisei, cu sania tras  de câini. Epis- 



183 
 



184 
 

copul Damaschin a mers acolo la începutul toamnei; nu se mai naviga pe 
râulăEŢiseiăşiădrumulădeăiarŢ  înc  nu se înt rise. Prin urmare, a trebuit 
s  stea mai multe luni în Krasnoyarsk, uŢăţraş-pţrtămareăşiăbţgatădeăpeă
râul Enisei, cuămulteăbisericiăşiăm n stiriăşiăcuăsuŢeteădeăclţpţte.ăApari ia 
episcopului Damaschin acolo a f cut senza ieăşiăŢuăaăavutădelţcăprţbleme 
cu via a de zi cu zi. C lug riiăşiăc lug ri ele de la multe m n stiriădiŢăţraşă
şiă diŢă împrejurimi, asupra c rora înc  Ţuă îşiă îŢtiŢseseă mâiŢileă putereaă
sovietic  – din cauza distan ei, desigur –, au considerat de datoria lor s  
vin  la episcopulăDamaschiŢăşiăs  primeasc  binecuvântarea lui. 

Curând, întinsul Enisei a înghe atăşiăepiscţpulăDamaschiŢăaătrebuită
s -şiă îŢceap  lunga c l torie, înso it de un convoi al celor de la GPU. 
S ŢiileăluŢgiăşiăîŢgusteăerauătraseădeăşaseăsauădţisprezeceăcâiŢi.ăAceast  
c l tţrieăaăduratăaprţapeăşaseăs pt mâni. 

În momentul sosirii episcopului Damaschin în Poloi, locul nu me-
rita numele de sat, deoarece era compus în principal dintr-o singur  ca-
s , în care locuia familia unui vân tor. Mai era o alt  cas  mic , în care 
locuiau doi episcopi exila i, şiămai eraăşiăuŢăbţrdeiăpeăjum tate d r p -
nat, cuăacţperişulă pliŢă deă g uri, cu o sob  stricat  şiă cuă g uri de cinci 
centimetri în pere ii de scânduri; aceasta era viitoarea chilie a episcopu-
lui Damaschin. 

Vara arctic  împreun  cu prim vara durau o lun . În aceast  pe-
rioad , tundra cap t  via  şiăesteăacţperit  de un covor de plante nor-
dice. Dar, odat  cu venirea verii, apar o mul ime de ân ariăchiŢuitţriăşiă
musculi eădeămlaştiŢ . Ei se lipesc de fa  şiăchiarăp trund prin papuci, 
în epând picioarele pân  la sânge. Locuitorii b ştiŢaşiă îşiăuŢgă fe ele cu 
p cur  împotriva în ep turilor de ân ari; episcopul Damaschin purta o 
plas . Episcopul Damaschin a ar tat cât de chinuitoare erau aceste în e-
p turi de ân ari într-uŢaădiŢăscrisţrileăsale:ă„UŢdeăa fost p strat  aceas-
t  plag  egiptean ?” 

Vara sunt nop i albe, literalmente iluminate de lumin  fosfores-
cent . Iarna înghea  pân  la -65°C şiămaiămult, timp de aproape jum -
tate de an; nop ile arctice dureaz  dou zeciăşiăpatruădeăţre, alternând cu 
un semi-întuneric domolit de lumina z peziiăşiădeăuŢăapusădeŢs, între-
rupt de luminile nordice, pre  de o or  sau dou  peăzi.ăŞiăz pada acoper  
totul, înveleşteătţtul, umple totul, dar protejeaz  împotriva gerului cum-
plit, acoperind g urile mari din pere ii caselor. 

Vegeta ia consta în cedri b trâŢiăpeămalurileărâuluiăEŢiseiăşiăcâteva 
tufişuri.ăAici, cuŢţştiŢ ele de agricultur  ale episcopului Damaschin au 
fost de folos. Era capabil s  se ocupe de o mic  gr din  şiăplaŢtaăcâtevaă
legume, care le lipseau atât de mult oamenilor de dincolo de Cercul Arc-
tic, ceea ce f cea ca scorbutul s  scapeădeăsubăcţŢtrţl.ăAcesteălegumeăşiă
pachetele l-au salvat pe episcopul Damaschin de scorbut. Acţlţă tr iauă
cireziădeăreŢiăşiăo mul imeădeăurşiăpţlariăalbi.ă 
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Astfel erau condi iile de clim  în locurile în care prigoŢitţriiăcreşti-
ŢismuluiăîiăduceauăpeăaceştiăepiscţpiăcuătţtulăŢevinova i. Aceste condi ii 
nu puteau s  nu se reflecte în starea lor de s n tate. 

Cumă îşiă araŢjaă episcţpulăDamaschiŢă via a la Poloi? Mai întâi de 
toate, elă şiă ipţdiacţŢulăcareă îlă îŢsţ ise trebuia s  stea cu episcopii care 
tr iau acolo, de vreme ce casa pe jum tate p r ginit , care devenise va-
cant  din cauza mor ii locuitorului anterior, avea nevoie de multe repa-
ra ii, şiă seăputeauă faceă repara ii doar prim varaă şiă vara.ă ÎŢă aceast  pe-
rioad , aăveŢităşiăuceŢiculăs u de chilie, şiămuŢcaăaveaălţcăcuăvitez  ma-
xim .ăEpiscţpulăDamaschiŢăcuŢţşteaăbiŢeătâmpl riaăşiăaăreparatăgauraă
diŢăacţperişăelăîŢsuşi.ăElăl-a înv at pe ucenicul s u de chilie cum s  pre-
g teasc  şiă s  usuce c r mizile manual; din ele au ref cut soba. Ei au 
l sat g urile din pere i: z pada le repara cel mai bine. Fiind un iubitor 
de munc  şiăuŢăţmăiŢveŢtiv, cu ajutorul ucenicului s u de chilie, episco-
pul Damaschin a f cut ceea ce era mai necesar, deăasemeŢeaăşiăţămas  
de altar din lemn, lipiŢdăscâŢdurileăuŢaădeăaltaăcuăcleiădeăpeşte.ăFţlţsiŢdă
p rticeleădeămţaşteădiŢăcruceaădeălaăgâtulăs u, vl dicaăaăreuşităs  fac  un 
antimis dintr-o simpl  cârp  cu o cruce f cut  pe ea. 

Pţştaăcare venea în Turukhan o dat  pe lun  cu sania tras  de câini 
îi aducea episcopului Damaschin numeroase pachete cu f in  deăgrâuăşiă
cuăviŢădiŢăstruguriădeălaăŢumerţşiiăs iăprieteŢiăşiăadmiratţri.ăÎŢtr-un loc 
unde mai înainte nu c lcaseăpiciţrădeăcreştiŢ, acum în fiecare zi se slujea 
Liturghia. 

Astfel, episcopul Damaschin a scris clerului s u:ă„Şiăv  v d pe to i, 
apropia iiămeiăşiădragiiămei, stâŢdăcuămiŢeălaămasaăaltarului”.ăCâŢdăs-a 
slujit Liturghia pentru prima dat , pu inii locuitori ai satului Poloi au ve-
nit; eiăŢuăaveauăŢiciţăideeădespreăcreştiŢism, fiind în mare parte p gâni 
de sânge mongol. Episcopul Damaschin avea câteva cuŢţştiŢ e de medi-
cin  şiăaăpututăs  le ofere ajutor medical. Auzind cântându-se în biseric , 
copiii au s ltatăşiăauăîŢceputăs  câŢteăeiăîŢşişi, şiăeraăŢevţieădeămult  os-
teneal  ca s  fieăliŢişti i. 

Ziua episcopului Damaschin începea cu Liturghia. Dup  Liturghie 
mânca, apţiăîşiăluaăîŢămâŢ  metania de rug ciuŢeăşiăseăţcupaăcuăcitireaă
Sfintei Scripturi, cu scrisorile pe care le primeaăşiăaşaămaiădeparte; sau îi 
d dea sfaturiăduhţvŢiceştiăuceŢiculuiăs u de chilie. Apoi, cu metania în 
mâini, se ducea la o plimbare pe malul râului Enisei. Datorit  transpa-
ren ei extraordinare a aerului arctic, de pe malul înalt al râului se oferea 
privirii un orizont atât de îndep rtat, încât, dup ăcuvintele ucenicului de 
chilie, chiarăşiăUcraiŢaăeraăvizibil . 

Dup  plimbarea sa, s vârşeaăsfiŢteleăslujbeădeăsear . În intervalul 
dintre sfintele slujbe se f cea toat  treaba. Vl dicaăîşiăsp la el însuşiăhai-
Ţeleă şiă cţceaăprescurile.ăTrebuieăad ugat faptul c  era necesar  men i-
nerea c lduriiă peă îŢtregă parcursulă zileiă şiă ală Ţţp ii, ca s  nu înghe e. 



186 
 

Acest lucru era posibil deoarece era mult lemn pentru foc în împreju-
rimi. Iluminarea se f cea cu be e fumegânde cu ulei, cu lumân ri (când 
erau trimise) sau cu l mpi; se poate imagina cât  funingiŢeăşiăcâtăfumăseă
f ceaă cuăuŢulă sauă cuă altulă diŢă acesteămijlţaceă şiă câtă deă dezastruţsă eraă
acest lucru pentru s n tatea episcopului Damaschin! 

În Poloi, episcopul Damaschin era izolat de tot ceea ce se întâmpla 
în restul Rusiei; el tr iaăaşaăcumătrebuieăs  fi tr it pustnicii în timpul lui 
Ivan cel Groaznic. Pe masa lui se afla Sfânta Scriptur , IstţriaăBisericiiăşiă
Vie ile Sfin ilor. El era, mai întâi de toate, c lug răţrtţdţxăşi, în izolarea 
sa for at , continua s  caute Împ r ia lui Dumnezeu înl untrul s u. 

Într-o scrisoare din 28 ianuarie 1928, el scria din Poloi: „EsteăeseŢ-
ial s  se în eleag  c  aflarea acestei Împ r ii a lui Dumnezeu pe p -

mânt este cu totul independent  de condi iileă exteriţareă şiă deă fţrmele 
vie ii publice, şi, de asemenea, c  roadele dobândirii acestei împ r ii sunt 
sim ite de c tre fiecare credincios cu totul independent de pozi ia sa ma-
terial  şiăpublic , şiăacesteăroade îi dau posibilitatea de a tr i în paceăşiăîŢă
fericire în mijlocul lipsurilor, al dispre uirilţrăşiăalăîŢcerc rilor. Acest fapt 
explic  paceaă şiă lumiŢaă priŢă careă am r ciunea deten ieiă şiă Ţenorocirea 
sunt transformate în bucurie printre m rturisitţriiă Ţţştri, şiă grabaă lţră
c tre viitoarele necazuri, care sunt rezultatul necazurilor prezeŢte.” 

Este firesc c  sim irea împ r iei întunericului l-a adus pe episco-
pul Damaschin la un mod de gândire eshatologic. În leg tur  cu aceasta, 
el este reprezentativ pentru epoca sa. Întreaga epoc  pre-revolu ionar  
este caracterizat  exact prin astfel de presentimente eshatologice vagi. 
Acest lucru poate fi v zut cel mai mult la Vladimir Soloviov, în cele Trei 
convorbiri despre Antihrist şiă îŢă pţeziaă saă „PaŢ-mţŢgţlism”; de fapt, 
aici apare, pentru a înlocui steaua de la Betleem, steauaă rţşieă cuă cinci 
col uri. Ea semnaleaz  dejaăaprţpiereaăuŢeiăŢţiă epţciă şiăarat  dinainte 
manifestarea a ceva nou la orizontul istoriei omenirii. Dup  apus (repre-
zentat de literatura pre-revolu ionar ), vine noaptea; episcopul Damas-
chiŢăşiăcţŢtempţraŢiiăs i au intrat pe t râmul nop ii. 

SeŢsibilulă şiă receptivulă episcţpă DamaschiŢă aă sim it cel mai acut 
acest întuneric, şiăi-a îndemnat pe oameni s  îi contrapun  lumina pe ca-
re o d  creştiŢismulăfiec ruiăsufletăcrediŢciţs.ă„BiŢeleăŢţstruăcelămaiăma-
re const  în faptul c  fiecare credincios, fiind purt torul acestei lumini, 
Ţuă esteă pierdută şiă Ţuă seă r t ceşteă îŢă mijlţculă îŢtuŢericuluiă ce-l încon-
joar . Doar c  trebuie s  ne împ rt şimă deă aceast  Lumin  maiă des.”ă
Astfel era, în câteva cuvinte, atitudinea episcopului Damaschin în Poloi. 

De pe malurile râului Enisei, privirea p trunz toare a episcopului 
Damaschin c uta prin întinderile de z pad  nem rginite spre turma sa, 
şiăîŢălumiŢaăchilieiăsaleăşiăîŢălumiŢileăŢţrdiceăridica o rug ciune fierbinte 
pentru patria sa care pierea. 
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Într-o zi de iarn  a avut loc un eveniment extraordinar: a venit ci-
neva. Îl aduceau pe Mitropolitul Chiril de Kazan într-un sat la nord de 
Poloi. Mitropolitul Chiril mergea dintr-un exil într-altulă şi, în cele din 
urm , a fost adus în regiunea Turukhan, aproape lâng  Pol. Ce întâlnire 
a fost între ei la Poloi! 

Şiă acestaă esteă secţlul XX! În vest este sunetul zgomotos de jazz, 
muzica r sun , sunetul clopotelor bisericii se aude... teatreleăşiăciŢema-
tografele sunt deschise; bisericile sunt de asemenea deschise. Dar, ase-
menea celor lumina iălaămiŢteăşiăcelţrăcareăgâŢdescăprţfuŢd, pentru cre-
diŢciţşiăşiăpeŢtruăŢecrediŢciţşiăesteăţăchestiune de indiferen  ceea ce se 
întâmpl  în Est, dincolo de Cercul Polar. 

Nuăseăştieădac  episcţpulăDamaschiŢă îlăştiaăpeăMitropolitul Chiril 
dinainte. Doar un singur lucru este clar: dup  întâlnirea lor în regiunea 
Turukhan, ei au r mas pentru totdeauna prieteni. 

EpiscţpulăDamaschiŢăşiăMitropolitul Chiril fac parte dintre cei care 
pe Satana l-auăbiruităpriŢă sâŢgeleăMieluluiă şiăpriŢăcuvâŢtulăm rturiei 
lor şiă careăŢuă şi-au iubit sufletul lor, pân  la moarte (Apoc. 12: 11), o 
moarte pe cruce. Într-o epistol  c tre Mitropolitul Serghie, episcopul 
DamaschiŢăscrie:ă„Nţiăamăbiruit deja, dar dumŢeavţastr  ne-a i împie-
dicat”.ă Aceast  victorie sau, aşaă cumă aă Ţumit-o episcopul Damaschin, 
„caleaă împ r teasc ”ă peă careă Bisericaă aă mersă îŢaiŢteă deă Declara ie, a 
constat în m rturisire jertfelnic  din partea întregului cler, pân  la ulti-
mul s uămembru. 

Declara ia Mitropolitului Serghie l-a g sit pe episcopul Damaschin 
în Poloi. Cât de adânc  a fost impresia pe care a l sat-o asupra sa se poa-
te vedea din faptul c  a scris în leg tur  cu ea 150 de scrisori. Era impo-
sibil de trimis un num ră atâtă deă mareă deă scrisţriă priŢă pţşt ; nu ar fi 
ajuns la destina ie. Prin urmare, episcopul Damaschin a hot rât s  i le 
dea ucenicului s u de chilie (ipodiaconul plecase deja mai devreme)ăşiăs  
îl trimit  cuăacesteăscrisţriălaăMţscţvaăşiăîŢăalteăţraşeămariădiŢăUcraiŢa; 
unele dintre scrisori au fost transmise personal, dar majoritatea au fost 
puseăîŢăcutiileăpţştaleădiŢădiferiteăţraşe. 

 

ÎNTOARCEREA ÎN RUSIA CENTRAL  
DECLARA IA MITROPOLITULUI SERGHIE 

 În fa a episcopului Damaschin st tea întrebarea: ce ar trebui s  
fac ? Cum ar trebui s  fie aranjat  via a sa viitoare? Sufletul s u era îm-
p r it în dou : pe de o parte, eraătrasădeparteădeălumeăşi, pe de alt  parte, 
nu putea r mâne un spectator pasiv al distrugerii a ceea ce îi era mai 
drag, Biserica Ortodox  Rus . Din Krasnoyarsk, la 28 noiembrie 1928, el 
scria:ă„AveamăuŢăplaŢădeăaăr mâne în Taigaua siberian  pentru urm to-
rii trei ani care mi s-au dat dup  împlinirea exilului la Turukhan... Sibe-
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ria mi se p rea cel mai plin de speran  refugiu în situa ia mea. Cu toate 
acestea, scrisţriă şiă telegrameă deă laă ceiă aprţpria i ai mei m-au inspirat 
s -miăschimbăplaŢurileăşiăast zi plec la Starodub, în provincia Briansk, 
unde clerul m-a invitat «în unanimitate». CuăvremeăîŢăurm , Starodub 
era o parte din eparhia Cernigov. Sunt de asemenea înclinat s  vizitezăşiă
Rusia european , din cauza dorin eiădeăaăcuŢţaşteămaiădeăaprţapeăstareaă
lucrurilţrăşiădeăaăvedeaăaŢumi iăţameŢi”. 

DeşiăŢuăiăs-a permis s  viziteze Moscova, elăaăreuşitătţtuşiăpeăcţŢtă
propriu s  mearg  acţlţăşiăs -l vad  personal pe Mitropolitul Serghie. El 
scria:ă„V d ceva providen ial în boala mea, altfelăŢuăaşăfiăpututămergeălaă
Moscova, pe când acum nu doar c  amăfţstăacţlţăşi m-am v zut cu oa-
menii cu care trebuia, darăamăavutăşiăţăluŢg  conversa ie cu Mitropolitul 
Serghie. Cât despre rezultatul acestei conversa ii, voi spune urm toarele: 
dac  de departe înc  mai presupuneam posibilitatea existen ei unor fap-
te care ar putea s  justifice aceast  conduit , acum aceste presupuneri 
auăfţstăşiăeleădistruse.ăAcum, pentru mine, nu mai este nicio justificare 
pentru Mitropolitul Serghie şiătţvar şiiăs i!” 

Stabilindu-se în Starodub, episcopul Damaschin nu se sim ea nici 
liŢiştităşiăŢiciăferm.ăS-a v zut cu mul i dintre prietenii s i, aveaăcuăeiăşiăcuă
episcopii care îi erau prieteni o coresponden  activ  şiăpreg tea o decla-
ra ie împotriva Mitropolitului Serghie. El a f cut aceasta dup  o serie 
întreag  deă şţv iriă şiă deă îŢdţieli:ă merita s  se adreseze Mitropolitului 
Serghie cu o epistol  deăreprţş?ăDarăparteaăactiv  din episcopul Damas-
chin a avut prioritate asupra p r iiăcţŢtemplativeăşiăascetice. 

Episcopul Damaschin a acceptat tot ceea ce a v zut în aceast  peri-
oad  în modul cel mai bisericesc. Din Starodub el a scris la 23 decembrie 
1928:ă„CâtădeămţŢstruţsădeămare este crima care se face acum – ucide-
rea sufletelor copiilor! Exist  oare bucurii curate printre copiii contem-
porani? Acum, se pare c  întreaga atmosfer  este plin  de esen a r ului 
şiăaăstric ciunii. Acum doar cei care p streaz  în ei harul lui Hristos sunt 
izola i de influen a acestor esen e sataŢice”. 

Şi, diŢăŢţu:ă„Vţiă împ rt şiă îŢăcţŢtiŢuareăcuăvţiăcţŢviŢgereaămeaă
c  tot sensul încerc rilor de acum const  în faptul c  a venit vremea s  
ne cur im de straturile exterioare via a, via a în credin , via a prin Tai-
nele lui Hristos. A devenit foarte clar c  pentru mul i, în special pentru 
cei c ldicei, forma exterioar  a vie ii religioase a înlocuit cu totul esen a 
vie iiăşi, de aceea, succesul exterior al ateilor a devenit posibil. Cât des-
pre acest succes al lor, este real, în ceea ce priveşteăcţrupereaăgeŢera iei 
deăcţpiiăşiădeătiŢeri”. 

În epistola sa c tre Mitropolitul Serghie în leg tur  cu Declara ia 
acestuia, episcţpulăDamaschiŢăscrie:ă„ExamiŢâŢdăprezeŢtul plin de su-
ferin  al Bisericii ruse diŢăperspectivaăveşŢiciei, am putea ajunge s  în-
elegem sensul major al tuturor încerc rilor actuale. Stingerea duhului 
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credin ei în rândul maselor, degradarea idealurilor care aduc mântuirea 
în Biseric , uitarea de c tre p stori a datoriei lor, înmul irea f r delegii 
din aceast  cauz  şiăr cirea tot mai puternic  a iubirii multora nu puteau 
s  duc  decât la consecin e grave. În orice organism, stingerea duhului 
produce convulsii. St m prea departe în via a noastr  bisericeasc  de 
poruncile lui Hristos, de c l uzirea înv turii Sfin ilor Apostoli, de tes-
tamentul Sfin ilor P rin i, muceniciăşiăm rturisitori. Necazuri groaznice 
au ajuns de nelipsit, pentru ca m car astfel aten ia noastr  s  fie îndrep-
tat  spre p catul cel mare al acelor purt tori ai numelui lui Hristos care 
sunt chema i la sfin eŢie”. 

„ÎŢăcazăc  autoritatea sovietic , împotriva oric rei logici, va conti-
nua cu înc p ânare s  vad  ortodoxia în general ca fiind contra-revolu-
ionar  – ei bine, ce va fi? Vom merge pe Golgota. Dar înainte de aceas-

ta, Biserica trebuie s -şiăîmpliŢeasc  datţriaăîŢaiŢteaălumiiăşi, în aceast  
privin , trebuie s  se remarce printr-un cuvânt autoritar de avertizare a 
oamenilor care pier. Dreptatea lumii se clatin . Minciuna a devenit legea 
şiă temeliaă vie iiă ţmeŢeşti.ăCuvâŢtulă ţmuluiă aă pierdută ţriceă leg tur  cu 
adev rul, cu Cuvântul cel veşŢic; a pierdut tot dreptul de a i se acorda 
încredereă şiă respect.ă OameŢiiă şi-au pierdut încrederea reciproc  şiă seă
îneac  într-un ocean de nesinceritate, ipocrizieăşiăfalsitate.” 

„Dac  nu s-ar fi petrecut o astfel de stingere a duhului credin eiăşiă
iubiriiăpriŢtreăcrediŢciţşiăîŢăperiţadaăaŢterioar , slujitorii credinciţşiăaiă
prin ului întunericului nu ar fi g sit printre noi atât de multe ajutoare 
vţluŢtareăşiăiŢvţluŢtareăpeŢtruăelăîŢsuşi.” 

Lunga izolare a episcopului Damaschin de via a sovietic , îndep r-
tarea sa de procesul gradual de sovietizare, l-au f cut s  nuă perceap ă
obiectiv via a din jurul s u. În m surile represive ale autorit ii sovieti-
ce, în afar  de rezultatele imediate, se ascundea o semnifica ie profund . 
ÎŢtreăepiscţpiiăşiăpreţ ii care piereau în lag rele deăcţŢceŢtrareăşiăîŢăîŢ-
chisţriăşiămaseleădeăcrediŢciţşi, indiferent de cât de mult s-ar fi luptat s  
r mân  în credin , se deschisese o pr pastie de neîn elegere reciproc . 
M rturisitorii se luptau s -i ridice pe crediŢciţşiăpeăţătreapt  superioar  
şiăs -i aduc  la m sura lor duhovniceasc . CrediŢciţşii, fiiŢdăîŢgreuŢa iă
de grijile vie iiă şiă aleă familieiă şiă ţrbi i de propagand , dimpotriv , au 
mers involuntar în jos. Viziuni despre o viitoare epoc  de aur a îndestu-
l rii, a des vârşiteiălibert i fa  de orice limitare exterioar  şi interioar , 
a supunerii de c tre om a for elor naturii; viziuni îŢşel toare în care fan-
tezia este transformat  îŢăştiiŢ  (ŢaşteriăŢedurerţase, conexiune direct  
cu America prin Polul Nord, schimbarea climei în zona Oceanului Arctic, 
controlul razelor solare etc.) au fost folosite de c treăbţlşevici ca s  prin-
d  în plasele lor marea majoritate a oamenilor. Doar câ iva au putut 
s -şiăp streze în l imea duhului. 
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EPISCOPUL DAMASCHIN ŞIăMITROPOLITUL SERGHIE 

 
ŞedereaăepiscţpuluiăDamaschiŢăîŢăStarţdub a fost marcat  de lup-

ta energic  împţtrivaă Ţţiiă pţliticiă bisericeştiă aă Mitropolitului Serghie, 
prezentat  în Declara ia sa din 19 august 1927. O serie de epistole ale 
episcţpuluiăDamaschiŢăşi, în special, epistola sa c tre Mitropolitul Ser-
ghie în leg tur  cu Declara ia sa au f cut foarte clare motivele acestei 
lupte. Rezumând con inutul lor, se poate spune c  motivul oficial pentru 
protestul împotriva Declara iei a fost faptul c  Mitropolitul Serghie, care 
era autorizat doar temporar şiănu definitiv ca înlocuitor al Mitropolitului 
Petru, şi-a dep şită autţritatea, peă careă şi-a asumat-o f r  fundamente 
canonice. Prin uzurparea autorit ii, Mitropolitul Serghie punea sub 
semnul întreb rii legalitatea canonic  a tuturor m surilor pe care le-a 
introdus, începând cu Declara ia sa. 

Un lucru era sigur: o astfel de activitate a Mitropolitului Serghie, 
activitate care a continuat s  se desf şţare, a servit la distrugerea Bise-
riciiăşiălaăţăîŢjţsireăaădemŢit iiăşiăautţrit ii ei, la subminarea credin ei 
şiălucr rii ei mântuitoare. 

„CâŢdăreflecteză laăactivitateaăMitropolitului Serghie, îmi amintesc 
cuvintele epistolei scrise înaintea mor ii de c tre Mitropolitul Veniamin: 
«Acum trebuie s  l s m la o parte înv tura noastr , p rerea noastr , şiă
s  d m loc harului». Din partea Mitropolitului Serghie vedem exact opu-
sul fa  de acest testament al sfin ituluiămuceŢic.ăElăîŢsuşiăîŢchideăţchiiă
în fa a amenin torului pericol înaintea c ruia a fost pus  Biserica noas-
tr  şiăîiăîŢdep rteaz  pe al ii de la o preg tire potrivit  pentru acest peri-
col. În loc s  dea expresie adev rateiăcţŢştiiŢ e a Bisericii prin care cur-
sulăeiăviitţrăaăfţstădejaădefiŢităşiăvţiŢ a sa a fost exprimat  pentru a nu se 
abate de la calea Crucii, care i-a fost dat  de Sus, Mitropolitul Serghie se 
ascuŢdeăîŢămţdălaşădeăŢecazurileăcareăsuŢtăiŢevitabileăpeăţăcaleădreapt  
şiăseăpred  singur duşmanilor Bisericii, de dragul de a p stra prosperita-
tea exterioar , şiăîiătrageăşiăpeăal iiăpeăaceeaşiăcale.” 

În ciuda execut rii multor episcopi, a întemni rii patriarhului, a 
închiderii bisericilor, a distrugerii m n stirilor, în ciuda crudelor perse-
cu iiă şiă aă sc derii num ruluiă crediŢciţşilţr, via a bisericeasc  a avut o 
asemenea creştere şi înflorire cum nu mai cunoscuse probabil de multe 
secole. În toate bisericile erau formate asocia ii de femei care slujeau bi-
sericileă şiă seă ţcupauă cuăactivit i caritabile, în special pentru clerul în-
temni at; şiă existau cţŢsiliiă bisericeştiă puternice care ap rau bisericile. 
Se f ceau colecte pentru de inu i, aveau loc concerte duhovniceşti, con-
vţrbiriă duhţvŢiceşti, lecturi, rug ciuni de toat  noaptea. Catedraleleă şiă
bisericile m n stirilor care mai r m seser , în care se s vârşeauăsfintele 
slujbe conform tipicului, erau întotdeauna pline pân  la refuz. Eliberat  
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de grija exterioar  pentru guvern, purificat  prin persecu ii, Biserica res-
piraăprţfuŢdăşiădepliŢ.ăNuăseătemeaădeăpersecu ii; nu era strâmtorat  din 
cauza lipsei buŢurilţrămateriale.ăCrediŢciţşii, din bugetul lor redus, ar fi 
g sit mijloacele de men inere nu doar a clerului, ciăşiăaăacademiilţrăteţ-
logice, dac  li s-arăfiăpermis.ăBisericaăaădeveŢităuŢăstatăîŢăstatăşiăputereaă
ei duhţvŢiceasc  a triumfat. Autoritatea clerului aflat în exil sau în în-
chisori era incomparabil mai mare decât fusese în perioada imperial  în 
diferite circumstan e. Episcopul care c l torea cu un taxi închiriat sau 
cu tramvaiul, sau care mergea chiar pe jos, atr gea un respect mai mare 
din parteaăcrediŢciţşilţrădecâtăuŢăepiscţpăcareăc l torea într-o caleaşc  
în vremurile imperiale. De obicei, credinciţşiiăîşiăaşteptauăepiscţpulăafa-
r  în strad , îl înso eau pân  la taxi sau la tramvai, iar uneori pân  la lo-
cuin a sa umil . Dac  un episcop era în închisoare, el primea atâtea pa-
chete, încât nu doar c  îşi hr nea întreaga celul , dar mai putea da şiăal-
tora. Era suficient doar un zvon despre presupusa eliberare a unui epis-
cţpă şiă îŢă fa a por ilţră îŢchisţriiă seă aduŢauă crediŢciţşii, de undeva din 
apropiere venea un taximetristă crediŢciţsă şiă laămţmentul potrivit spu-
nea cu entuziasm:ă„St pâne, binecuvânta i-m  s  v  duc acas !”  

Dar autorit ile sovietice se str duiau ca, pe lâng  preten iile exte-
rioare, s  se amestece şiăîŢăiŢteriţrul Bisericii, s  ac ioneze şiăasupra vie-
ii ei duhţvŢiceşti. Acest atac asupra vie ii interioare a Bisericii, sub apa-

ren a unei legaliz ri ale c reiă dimeŢsiuŢiă şiă graŢi e erau imposibil de 
prev zut, dar al c rei scop era clar, a fost motivul unui protest fervent, în 
special din partea episcopului Damaschin. 

„Ceeaăceăaccepta i sub numele de «legalizare» este în esen  un act 
de servitute care nu v  garanteaz  niciun fel de drepturi, ci pune asupra 
voastr  numeroase obliga ii. A fost o naivitate s  v  aştepta i la orice alt-
ceva. Autoritatea comunist  este deschis  şiă logic . S-a declarat pe fa  
ostil  fa  deăreligieăşiăşi-a luat drept int  a guvern rii anihilarea Bise-
ricii... Nu va înceta s -şiădeclareălimpedeăşiăclarăinten ia de a-L combate 
pe Dumnezeu atât prin oficialii guvernamentali superiori, câtă şiă priŢă
agen ii mai neînsemna i. Prin urmare, esteăŢaivăşiăchiarăcrimiŢalăs  cre-
dem c  aşaăŢumitaă«legalizare»ădiŢăparteaăautorit ii sovietice are m car 
îŢăparteăscţpulădeăaăajutaălaăbiŢeleăBisericii.ăŞi, dac  scopul unei legali-
z ri nu este bun, asta înseamn  c  este r u.” 

„ChiarăŢuăv-a intrat în cap c  informa iile date de dumneavoastr  
nu au chiar Ţimică îŢă cţmuŢă cuă iŢtereseleă Bisericii?ă Şiă Ţuă v-a venit în 
minte gândul c , dac  ar fi s  creasc  pu in aceste solicit ri de responsa-
bilitate, şiădac  le-a i împlini cuăcţŢştiiŢciţzitate, credincioşiiăs-ar înde-
p rta de dumneavoastr  cuădezgustăcaăşiăcâŢdăa i fi agent recunoscut al 
organelor de securitate, cu atât mai mult cu cât chiar autorit ile încear-
c  s  v  pun  exact într-o astfel de lumin ? Gândi i-v  în special la fap-
tul c  prezenta dumneavoastr  legalizare, ca parte a planurilor unei au-
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torit i care a declarat r zboi împotriva Bisericii, este un pas spre trans-
formarea dumneavoastr  într-un fel de slujitor supus în mâinile autori-
t ilor, pentru distrugerea Bisericii, aşa cum sunt to i renova iţŢiştii!” 

„Niăseăpareăc  Mitropolitul Serghie aăşţv it în convingerea sa des-
pre atotputernicia Adev rului atotbiruitor, despre atotputernicia lui 
Dumnezeu, în momentul fatal în care a semnat Declara ia.ăŞiăaceast  şţ-
v ire, caăuŢăşţcăîŢsp imânt tor, a fost transmis  îŢătţtătrupulăBisericiiăşiă
l-a f cut s  tremure... Nenum rateă şiă iŢfiŢitădeă greleă suŢtă cţŢseciŢ ele 
Declara iei în plan l uŢtrică– aceast  vânzare a dreptului de întâi-n scut 
al Adev rului pentru «blidul de linte» al unor falseăşiă irealizabileăavaŢ-
taje. Dar, pe lâng  şţcurile l uŢtrice, desigur c  vor exista, de asemenea, 
şiăalteăcţŢseciŢ e, maiăevideŢteăşiămaiăpalpabile.” 

Episcopul Damaschin a evaluat cu cea mai mare profunzime misti-
c  esen a interioar  a Declara iei în eseul s u, „PeceteaăluiăHristţsăşiăpe-
ceteaăluiăAŢtihrist”, deşiădeclara ia ca atare nu este men ionat  acolo. 

„DeăceăpeceteaăluiăAŢtihrist, aşaăcumăafirm  Sfântul Ioan Teologul, 
nu va fi pus  şiăpeăfruŢteăşiăpeămâŢ  îŢăacelaşiătimp, ci pe frunte sau pe 
mân ? Tţtă aşa, Sfântul Andrei, arhiepiscopul Cezareii, scrie: «El se va 
lupta ca pecetea sa s  fie pus  tuturor... La unii va fi pe mâna dreapt , 
pentru a-iăiŢstruiăpeăceiăcareăauăfţstăîŢşela i s  fie îndr zne i îŢăîŢşelareaă
şiă îŢă îŢtuŢericulă lţr». Acest lucru se va întâmpla deoarece atunci vor fi 
oameni care vor afirma c , dac  cineva r mâŢeă creştiŢă îŢă sufletulă s u, 
esteăpţsibilăşiăpermisibilăs  recunoasc  autoritatea lui Antihrist cea lup-
t toare împotriva lui Dumnezeu. Antihrist nu le va cere acestora s  îm-
p rt şeasc  modul lui de gândire; cu alte cuvinte, uŢţraăcaăaceştiaăŢuăleă
va pune pecetea pe frunte, ci le va cere doar recuŢţaştereaă autţrit ii 
sale, care, conform Sfântului Ipolit, este pecetea de pe mân , de vreme 
ceă priŢă recuŢţaştereaă autţrit ii omeŢeşti – care va fi potrivnic  lui 
Dumnezeu, nelegiuit  şiăpliŢ  de toat  necuviin a – creştiŢul se va lipsi 
de oriceăpţsibilitateădeăaăfaceăfapteăbuŢeăşiădrepte, deoarece din credin a 
lui va lipsi semnul principal al drept ii – m rturisirea lui Dumnezeu ca 
DumŢezeuăşiă recuŢţaştereaăLuiăcaăFiiŢ  care se afl  deasupra a toate. 
To iăaceştia, chiar dac  vţrăpurtaăŢumeleădeăcreştiŢi, prin chiar faptele 
lor, prin lucrul mâinilor lor, vor fi adev rate slugi ale lui Antihrist, care 
i-aă îŢşelată priŢă ciŢstireaă imagiŢiiă lui, care este semnul fiarei. Poc in a 
este imposibil  peŢtruăuŢiiăcaăaceştia, conform cu înv tura Sfintei Bi-
serici; şiăesteăimpţsibil  doar pentru faptul c  pecetea lui Hristos şiăpe-
cetea lui Antihrist sunt incompatibile una cu alta: primirea uneia înde-
p rteaz  prezen a celeilalte. Îndep rtarea prezen ei harului Sfântului 
Duh prin semnul fiarei umple inima tuturor celor de acest fel cu primul 
s uăsemn – îŢfricţşarea –, care îi va duce uşţrăla distrugere. Sfântul Ipo-
lit scrie: «Dimpotriv , dac  cineva va fi lipsit de Duhul Sfânt, adic , dac  
cineva nu are asupra sa sau a pierdut pecetea darului Sfântului Duh care 
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a fost dat  la Sfânta Mirungere, acesta se va lupta cu frica într-un mod 
laş, se va ascunde, se va teme de moartea trupeasc  de acum, se va as-
cunde de sabie, nu va r bda pedeapsa, deăvremeăceăseăgâŢdeşteăŢecţŢte-
nit la aceast  lume».” 

Cu alte cuvinte, ortodoxiaăşiăţricareăalt  religie sunt incompatibile 
cu comunismul, pentru c  una o exclude pe cealalt . În aceast  privin , 
episcopul Damaschin este de acord cu Mitropolitul Chiril. 

  
 

EPISCOPUL DAMASCHIN ŞIăMITROPOLITUL PETRU 
 
Cine ar putea, pân  la urm , r spunde la întrebarea: pe care cale 

trebuie condus  corabia, pe calea Preafericirii Sale, Patriarhul Tihon, 
sau pe cea a Mitropolitului Serghie? Aceast  disput  între tihoni iăşiăser-
ghiaŢiştiăputeaăfiărezţlvat  doar de Mitropolitul Petru, loc iitorul cano-
nic al Preafericitului Patriarh. Fiind un om disciplinat, care nu vrea s  
fac  nici cel mai mic pas în afara canoanelor, episcopul Damaschin a 
sperat c  vocea Mitropolitului Petru ar putea s  r sune în întreaga Bise-
ric  Ortodox . 

Dar Mitropolitul Petru se afla în satul îndep rtat Ho din provincia 
Tobolsk. Cum se putea ajunge la el? Dac  cineva i-ar fi scris o scrisoare 
şiăi-ar fi trimis-ţăpriŢăpţşt , în cel mai bun caz nu ar fi ajuns la destina-
ie. Dac  ar fi s  mearg  personal, ar fi oprit pe cale. Un singur lucru r -

mânea: s  fie trimis  la mitropolit o persoan  de încredere, cu o serie de 
documente ilustrând situa iaăBisericiiăşiăcu o scrisoare prin care i se cere 
Mitropolitului Petru s -şiă deaă p rereaă şiă s  elaboreze un r spuns în 
forma pe care ar considera-o cea mai acceptabil . Acesta era un proiect 
extraordinar de dificil de executat! Mai întâi de toate, erau necesari 
mul i bani. 

Cu toate acestea, episcopul Damaschin avea la dispozi ia sa o sum  
suficient de mare ca s  poat , f r  a pierde timpul, s  trimit  un curier. 
Era deja luna mai. iŢâŢdăseamaăde condi iile climatice ale locului în ca-
re st tea Mitropolitul Petru, trebuia s  se gr beasc . 

„PeleriŢulăŢţstruăaăplecatădejaăîŢaiŢteăcaăeuăs  fi primit pachetele. 
Nu am mai putut s -l in. Roag -te ca Dumnezeu s  binecuvânteze lu-
crarea mea. I-am dat un tablou aproape complet din cele mai diverse 
materiale; amătrimisăşiăcţpiiăaleădecretelţrăşiăpeti iilor serghianiste. Ne 
putemăaşteptaălaăuŢăr spuŢsăabiaăîŢăaugust.” 

Maiătârziuăelăscria:ă„PeleriŢulăŢţstruăaăîŢdepliŢitătţtul cu succes, şiă
s-a întors deja cu un r spuns – pentru moment, doar un r spuns oral, 
dar un r spuns scris va fi primit în curând. Tot ceea ce am trimis s-a 
dovedit a fi cu totul nou acolo. El nu putea trimite un r spuns imediat 
din motive cu totul exterioare. Emisarul spune c , dup  ceăaăluatăcuŢţş-
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tin  de situa ie, bunicul (numele pe care episcopului Damaschin i l-a 
dat Mitropolitului Petru) a vorbit despre situa ieă şiă despre concluziile 
iŢereŢteăaprţapeăîŢăprţpriileămeleăcuviŢte.” 

Curierul a ajuns cu dificultate în satul îndep rtat unde se afla Mi-
tropolitulăPetru.ăEăuşţrădeăimagiŢatăcâtădeădificil  a fost c l toria pentru 
el:ă eraă cţŢştieŢtădeă faptulă c , în condi iile st pânirii sovietice, putea fi 
urm rităpeădrumăşiăţprit, şiăchestiuŢeaăputeaăfi f cut  s  par  ca o orga-
niza ie contra-revolu ionar  larg r spândit  în Biseric  cu scopuri tero-
riste!ăŞi, când a ajuns la ultima sta ie de tren, cum putea ajunge în micul 
sat, care se afla la aproape 200 de kilometri de calea ferat , f r  a trezi 
suspiciuŢiădiŢăcauzaăŢecuŢţaşteriiădrumului?ăNuămaiăpu in dificil a fost, 
odat  ce a ajuns în sat, s -l caute acolo pe Mitropolitul Petru. Niciunul 
din locuitorii satului, care erau str ini sau vizitatori de var , nu b nuiau 
c  monahul b trâŢăşiăbţlŢavăcareăse ad postea în col ul unui bordei, în 
mijlocul unei familii numeroase, era ierarhul conduc tor al Bisericii Or-
todoxe Ruse, care fusese cândva puternic  şiăplin  de fal . 

Emisarul l-a g sit pe Mitropolitul Petru foarte bolnav. Era pericu-
los, atât pentruăcurierăcâtăşiăpeŢtruăMitropolitul Petru, ca el s  r mân  în 
satăşiăs  aştepteăuŢăr spuns; şiăcitireaăateŢt  şiăstudiereaăcelţră22ădeădţ-
cumeŢteă şiă luareaăuŢeiădeciziiă îŢă cţŢfţrmitateă cuăeleă cereaă timpăşiăpu-
tere, pe care mitropolitul începea s  nu o mai aib .  

Este remarcabil c , în ciuda vigilen ei organelor de securitate ale 
autorit ii sovietice, curierulăepiscţpuluiăDamaschiŢăaăreuşităs  se stre-
coareă Ţeţbservată şiă Ţuă aă adusă ŢeŢţrţcireaă Ţiciă asupraă sa, nici asupra 
episcopului care l-a trimis. 

Cu o încordare mereu crescând , episcţpulăDamaschiŢăaşteptaăuŢă
r spuns de la Mitropolitul Petru. Cu toate acestea, în octombrie scria: 
„Darăceăaşteptădeăfapt?ăAjuŢgălaăideeaăc  nici chiar un cuvânt hot râtor 
din partea Mitropolitului Petru nu va schimba situa ia în mod esen ial, 
pentru c  esen a marelui p cat care se s vârşeşte nu este pe în elesul 
multora. Poate c  ar fi drept s -i las pe to i într-o tihnit  ŢecuŢţaştere a 
p catului care s-a s vârşit... Încep s  cred c  scopul nostru principal 
trebuie s  fie înt rirea noastr  interioar  pentru încerc rileămaiăamare”ă
(Scrisoare din 5 octombrie 1929). 

Mitropolitul Petru nu a trimis niciun r spuns din exil. 
Poate c  MitropolitulăPetruăîŢsuşiăaătr it sentimentul lipsei de spe-

ran  în fa a r ului care inunda tot mai mult p mâŢtulăşiăaăpredatăcţŢ-
ducerea Bisericii Ortodoxe Ruse în mâinile lui Dumnezeu, aşaăcumăaăf -
cut arhiepiscopul Serafim de Uglich dup  scurtul timp petrecut ca înlo-
cuitor de loc iitor patriarhal. 

EpiscţpulăDamaschiŢă îşiăscriaădeăţbiceiăscrisorile în mai multe e-
xemplare şiăleătrimiteaăprieteŢilţrăs i. Fiecare din ei era instruit s  reco-
pieze scrisoarea de mân  sauălaămaşiŢaădeăscris, tot în mai multe exem-
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plare, şiăs  le trimit  la adresele specificate. Adresele erau în toate p r-
ile Uniunii Sovietice: Siberia, Caucaz, Ucraina, Ural. Aceast  activitate a 

episcopului Damaschin era ultima scânteie a neobositei sale energii. 
Apoi a avut loc o ruptur  şiăs-a trecut la Biserica din catacombe, dup  
desp r irea decisiv  de Mitropolitul Serghie. 

 
 

CETATEA LUI DUMNEZEU A EPISCOPULUI DAMASCHIN 
 
În ce a constat aceast  ruptur ? Într-o întoarcere la ideea dup ăca-

re se condusese episcopul Damaschin pe când era înc  ieromonah: prin-
tr-o predicare r bd tţareăşiăîŢdeluŢgat  unor persoane alese cu grij , în 
caseleăcrediŢciţşilţr, îŢăchiliiăsţlitareăşiăîŢălţcuriăasem n toare, pentru a 
crea o fr ie strâns unit  aăuŢţrăcrediŢciţşiădevţta i sincer ideii de orto-
doxie, o Biseric  mic , dar cu atât mai uşţrădeăţbservat de la prima ve-
dere în via a public , cu cât r d cinile ei ar p trunde mai adânc în inimi-
le oamenilor. Pe atunci, aceast  idee fusese un fel de înainte-cuŢţaştereă
a împlinirii presentimentelor lui Vladimir Soloviov, dar acum se baza pe 
date concrete. 

„AceiăcţpiiăaiăluiăDumŢezeu care nu au c zut sub presiunea uraga-
ŢuluiăsataŢicăşiăŢuăauăfţstăr ni i de buc i din marele naufragiu sunt în 
mţdăclarăcţŢştieŢ i de situa ieăşiăcuădes vârşităcalmăşiă îŢcredereăîşiăvţră
asuma zidirea adev ratei Biserici a lui Hristos pe temelia sa, care a con-
tinuat s  existe, f r  nervozitate excesiv , f r  lament ri inutile; pentru 
c  procesul de zidire cuprinde întregul sens al vie ii lor... Ieşi i în întâm-
piŢareaăacesteiăsarciŢiăsfiŢteăşiăimediatăve i g si pacea şiăseŢiŢ tatea su-
fletului, odihn  şiă îŢaiŢte-cuŢţaştere.ăAmiŢti i-v  c  ziditori de biserici 
nu sunt doar clericii, ci to i credincioşii, to i cei care se lupt  pentru 
Hristţs.ă Şiă caleaă Ţţastr  c tre Hristos este în primul rând exprimat  
prin acest proces de zidire. Procesul const  în faptul c  ne oferim pe noi 
îŢşiŢeă drept c r mizi în sfânta zidire a Bisericii lui Hristos, care este 
Sfântul Lui Trup. Dac  partea noastr  din untru este compus  din iubi-
rea lui Hristos, gândurile, sentimenteleăşiăvţiŢ a noastr  sunt cimentate 
prin harul lui Hristos. Dac  îŢămţdăcţŢştieŢtăvţmăpuŢeăaceast  c r mi-
d  a noastr  la temelia Bisericii pentru zidirea mai departe, atuŢciăîŢsuşiă
Creatorul universului va ar ta un loc pentru ea, astfel încât nicio furtun  
s  nu o poat  clinti sau doborî. În ciuda marii distrugeri care s-a petre-
cut, este evident c  fiecare dintre noi trebuie s  începem s  ridic m zidi-
rea de la temelie. Exemplul primilor ziditori ne va oferi modele clare 
pentru o astfel de lucrare. Gândi i-v  la ei, cuŢţaşte i-i mai bine prin 
Sfin ii Apostoli, prin sfin iiămuceŢiciăşiăm rturisitţriăşiădin scrierile Sfin-
ilor P rin i ai aceleiăperiţade.” 
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Episcopul Damaschin a întors gâŢdurileăprieteŢilţrăşiăciŢstitorilor 
s iă laăvremeaămuceŢicilţrăşiăm rturisitorilor, pentru c , dup  o mie de 
ani de istorie aăcreştinismului în Rusia, Biserica a fost aruncat  înapoi în 
vremurile de dinaintea lui Constantin cel Mare, îŢăvremurileăluiăNerţăşiă
Diocle ian. 

„S  punem propriile noastre c r mizi la temelia de neclintit a 
drept ii lui Hristos, a dumnezeiescului Adev r, aămâŢtuiriiăveşŢice.ăF -
r  vorb  mult , f r  expresii r sun toare, crea i mai întâi un mic nucleu 
de câ iva oameni care se lupt  pentru Hristos, care sunt preg ti i s  pu-
n  început bun idealului evanghelic în vie ile lor. Uni i-v  în jurul unui 
p stor vrednic pentru o pov uire haric  şiălucra i fiecare în mod separat 
şiă tţ i împreun  peŢtruăţăslujireăşiămaiămareăaă luiăHristţs... Câ iva oa-
meni uni i într-o astfel de via  formeaz  deja o mic  biseric , Trupul lui 
Hristos, îŢăcareălţcuiescăDuhulăşiăIubireaăluiăHristţs... Dac  nu devenim 
p r i ale Trupului lui Hristos, templul Duhului S u de Via  D t tor, 
atunci acest Duh Se va îndep rtaădeălumeăşiărezultatulăfirescăvţrăfiăzvâr-
cţlirileăîŢfricţş toare ale trupuluiămuribuŢdăalălumii.” 

EpiscţpulăDamaschiŢăcredeaăîŢăvictţriaăcreştiŢismului:ă„Reflec iile 
voastre cu privire la diminea aăşiăsearaăcreştinismului sunt incorecte, de-
oarece par s  exclud  prezen a zilei. Eu privesc altfel situa ia. Scopul Bi-
sericii este o lupt  neîntrerupt ; deă aceeaă seă Ţumeşteă «Biseric  lupt -
toare», luptându-se cu împ ratul acestei lumi – adic  împotriva tuturor 
celţrăcareăpriŢăţriceămijlţaceăşiămţdalit i apas  duhul omului, îl îndoa-
ie, de parc  l-ar amesteca în materie, în buşind treptat în el chemarea 
cerului, îl lipsesc pân  şiădeăţpţrtuŢitateaădeăa-şiăsim i adev rata sa na-
tur , adev ratul scop al vie ii lui în aceast  lume, şiăchiarăîlăîŢvârtţşeaz  
împţtrivaă LumiŢiiă veşŢice.ă PeŢtruă duhulă careă s-a lipit de cele p mân-
teşti, chiarăşiăacumăLumina devine dureros de chinuitoare, motiv pentru 
care are loc o r zvr tire împotriva Luminii, un efort de a stinge şiăulti-
mele ei raze din aceast  lume. Toate acestea sunt con inute într-un sin-
gur cuvânt: r ul. Cât timp se mai duce o lupt  cţŢştieŢt  cu aceste con-
di ii de via  pe domeniul împ ratului acestei lumi, o lupt  cu r ul, tot 
atât va dura «ziua» Bisericii lui Hristos... Este înveselitor s  realizezi c  
doar aceast  lumin  areă îŢsuşireaă deă via  d t toare de a crea necon-
tenit, aprinzând nobile candele ale Luminii în mijlocul întunericului ca-
re, dup  cât se pare, a acoperit deja totul. Prin urmare, fie ca întunericul 
s  acopere temporar p mântul (de la ceasul al şaseleaă pâŢ  la al no-
u lea), fieăcaăşiăcaŢdeleleăunor anumite Biserici s  fie ascunse sub obroc, 
ca s  ŢuăfieăstiŢseădeăvârtejulăsataŢică(aşaăcumăs-a întâmplat cu majori-
tatea). Dup  o scurt  perioad  de odihn  de la Domnul (poate chiar 
atunci când întunericulă îşiă vaă imagiŢaăc  lucrarea sa a fost terminat ), 
candelele se vor ar ta, vor veni laolalt , vor aprinde multe alte candele 
care fuseser  stinse, se vor uni într-o mare flac r  a credin ei, care, când 
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se vor face eforturi de a o stinge, va arde înc  şiămaiăstr lucitor; pentru 
c  mul i dintre ceiăcareăauăfţstăstiŢşiăşiăauăsim ităchiŢulăîŢtuŢericuluiăşiă
frigul tartarului vor prefera s  ard  pe rugul fl c rii credin ei decât s  fie 
din nou cufunda i în întuneric.”  

Dar toate acestea sunt utopii; ce se poate spune despre realitatea 
sovietic  în momentul de fa ?ă„Şi, astfel, suntem o minoritate... Ce în-
seamn  aceasta pentru noi? Trebuie s  ne retragem din fa a ateismului 
militant? S  nu fie aceasta! Indiferent de cât de pu ini am fi, întreaga 
putere a f g duin ei lui Hristos cu privire la invincibilitatea Bisericii r -
mâne cu noi. Cu noi este Hristos, Biruitorul mor iiăşiăală iadului. Istoria 
creştinismului ne arat  c  în toate perioadele când ispiteleăşiăereziileăauă
tulburat Biserica, purt torii adev ruluiăBisericiiăşiăceiăcareăl-au exprimat 
au fost pu ini, darăaceştiăpu ini, cu focul credin eiălţrăşiăcuăstatţrŢiciaălţră
zeloas  în adev r, i-au aprins treptat pe to i... AcelaşiălucruăseăvaăîŢtâm-
plaă şiă acumă dac  noi, cei pu ini, ne vom împlini datoria înaintea lui 
HristţsăşiăaăBisericiiăSale pân  laăsfârşit.” 

„M rturisirea neînfricat  a credin eiăşiăŢ dejdiiăşiăţăstatţrŢicieăŢe-
clintit  în legile Bisericii sunt cel mai conving tor refuz al devierii ser-
ghiaŢisteă şiă suŢtăuŢăţbstacol de netrecut pentru puterile ostile îndrep-
tate împotriva Bisericii. Nu te teme, turm  mic , pentru c  a binevoit 
Tat l vostru s  v  dea împ r ia.” 

Deja în aceast  perioad  a vie ii sale în Starodub, episcopul Da-
maschiŢăîiăfamiliarizaătreptatăpeăprieteŢiiăşiăadep ii s i cu ideea c  creşti-
nismul va fi nevoit s  mearg  în catacombe pentru a se p stra în puritate 
şiăîŢăfrumuse e duhţvŢiceasc  nestricat . Cu cât tr ia mai mult în liber-
tate, cu atât se destr mau iluziile sale privind posibilitatea influen rii 
maselor de oameni care, nu cu mult înainte de aceasta, erau numite po-
pţrulă„purt tţrădeăDumŢezeu”.ăDarăaceast  idee s-a copt deplin abia la 
Solovki. Dup  ce s-a întors din deten ia de la Solovki, el era un partizan 
convins al desp r irii de Mitropolitul Serghie şiă trecerii Bisericii Orto-
doxe la o existen  semi-legal , iar apoi cu des vârşire în catacombe (ile-
gal ). 

 

CELE DIN URM  EXILURI ALE EPISCOPULUI DAMASCHIN 
 
În noiembrie 1929, episcopul Damaschin a fost din nou arestat. De 

aceast  dat , închisoarea sa a fost Solovki. Acolo, episcopul Damaschin a 
întâlnit mul i care gândeau la fel ca el, cu care mai înainte se cunoscuse 
doar prin coresponden . Din nefericire, în aceast  perioad  era foarte 
dificil s  por i coresponden  cu episcopul Damaschin – scrisorile nu 
ajuŢgeauă şiă r spunsurile nu erau primite. Dup  ce a fost eliberat, în 
1934, episcţpulăDamaschiŢăŢuăaăspusăaprţapeăŢimicădespreăşedereaăsaă
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la Solovki, cu excep ia faptul c  foamea îi for a pe cei de la Solovki s  
strâng  de pe rmătţtăfelulădeăscţiciăşiămelciăpeŢtru a se hr ni cât de cât. 
Aceasta era perioada colectiviz rii for ateă aă agriculturiiă şiă aă foametei 
îngrozitoare cauzat  de ea. 

A mai fost un lucru pe care episcopul Damaschin l-a men ionat cu 
privireălaăşedereaăsaăîŢăSţlţvki:ăpeŢtruăaăseăţdihŢiădiŢă„ţspiciul”ăcareăîlă
înconjura, el mergea în p dure. Acolo, aşaăcumăpţvesteauăal i exila i din 
aceeaşiăperiţad , îl g seau în genunchi, cufundat în rug ciune profund . 

Evident, experien a vie iiăîŢăStarţdubăşiăcţŢtactulădirect cu lumea 
lag relor de concentrare (în compara ie cu careăchiarăşiăPţlţiăp rea rai), 
unde de inu ii politici erau amesteca iă şiă uneori socoti i mai r i decât 
criminalii, a l sat o urm  adânc  în gândirea ulterioar  a episcopului 
Damaschin. Deja se îndep rta de orice activitate de larg  r spândire: nu 
mai scria scrisori lungi, adresateăuŢuiăcercămareădeăcrediŢciţşi.ăElăaăde-
venit convins c , în condi iile realit iiă sţvieticeă şiă deprav riiăgenerale, 
nu era posibil  decât o Biseric  îŢăcatacţmbe.ăŞi, lucrul cel mai impor-
tant: el a v zut exodul în mas  de la religie, succesul propagandei anti-
religioase, ateismul care se r spândea peste tot. Acum nu se mai putea 
spera la salvarea unei majorit i, ci a unei minorit i.  

În 1934, crediŢciţşiiă erauăţă turm  mic : aceştiaăŢuă erauă ceiă che-
ma i, ci erau cei aleşi.ăCiŢevaă trebuiaă s  se gândeasc  la binele acestei 
turme mici; episcţpulă DamaschiŢă şi-a g sit mica turm  în ultima sa 
c l tţrieă laăKiev.ăAămersăpriŢăţraşeleăpeăcareă leăcuŢţştea, i-a vizitat pe 
ceiăcareăgâŢdeauăcaăşiăelăşiăaădescţperităşiăal ii. 

În timp ce era în Kiev, episcopul Damaschin l-a chemat pe un anu-
mit protopop, un profesor la Academia Teologic  din Kiev, s  se al ture 
micii sale turme. Protopopul a refuzat categoric: nu va merge în cata-
combe, ci va r mâne în bisericu a lui... Dintr-un motiv oarecare, refuzul 
acestui protopop l-aăşţcatăfţarteămultăpeăepiscţpulăDamaschiŢ.ăElăaăf -
cut un atac de cord. Se putea, oare, ca nici acum – dup  maiăbiŢeădeăşaseă
ani de la publicarea Declara iei – s  nu fie clar c , îŢă lţculă„legaliz rii”ă
Bisericii, era o lichidare a Bisericii, care se desf şuraă îŢă ritmăalert?ăCeă
mai era de sperat aici? 

PrieteŢiiăşiăadmiratţriiăepiscţpuluiăDamaschiŢăauăîŢcercatăs  in  
secret domiciliul s u. Dar cum puteau s -l protejeze pe vl dica, dac  el 
Ţuăîşiăscţteaărasa, Ţuăîşiăr dea barba sa lung  şi, dup  atâ ia ani, conti-
nua s  seăpţarteăcaăuŢăepiscţpăşiămergeaăpriŢăKiev „iŢcţgnitţ” cu basto-
nul de episcop, când i se interzisese cu des vârşireăs  apar  în Ucraina! 
ElăŢuăştiaăs  se ascund .ăElăgâŢdeaăaşa:ă„SuŢtemătţ i ca ŢişteăţiădeăjuŢ-
ghiere”. 

ChiarăşiămaiăîŢaiŢte, curând dup  publicarea Declara iei Mitropoli-
tului Serghie, episcopul Damaschin se gândise la soarta Bisericii Ortodo-
xe Ruse oglindit  în imaginea a dou  dintre bisericile din Apocalips : 
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cea din Filadelfiaă şiă ceaădiŢăLaţdiceea.ăBisericaă Patriarhului Tihon era 
cea din Filadelfia: Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ... Deşiăaiă
putere mic , tu ai p zită cuvâŢtulăMeuă şiă Ţuăaiă t g duit Numele Meu 
(Apoc. 3: 7-8). Peăcelăceăbiruieşteăîlăvţiăface stâlp în templul Dumnezeu-
luiăMeuăşiăafar  Ţuăvaămaiă ieşiăşiăvţiăscrieăpeăelăNumeleăDumŢezeuluiă
Meu, şiă Ţumeleă cet ii Dumnezeului Meu... şiă Numeleă Meuă celă Ţţu 
(Apoc. 3: 12). 

Şi, lâng  Biserica din Filadelfia, Biserica din Laodiceea – cea a Mi-
tropolitului Serghie: Iar îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: ... Te 
sf tuiesc s  cumperi de la Mine aur l murit în foc, ca s  te îmbog -
eşti... şiăs  nu se dea pe fa  ruşiŢeaăgţliciuŢiiătale, şiăalifieădeăţchi, ca 

s - iăuŢgiăţchiiăşiăs  vezi (Apoc. 3: 14-18). 
Episcopul Damaschin le-a cerut celor care îl urmau ca, pe cât se 

poate, s  nu lucreze în serviciul guvernamental. Oricine poate s  coas , 
s  lucreze acas . Oricine poate s  se ocupe cu orice alt meşteşug, s  se 
ocupe cu aceasta, ca s  poat  tr i o via  creştiŢ  şiăs  fug  de r u. Feri-
cit b rbatul care n-aăumblată îŢăsfatulăŢecrediŢciţşilţr.ă „EsteămaiăbiŢeă
s  fii mul umit cu pu iŢăşiăs - i p strezi libertatea duhului.” 

 
 
URCUŞULăC TREăCETATEAăCEREASC ăA LUI DUMNEZEU 

 
În toamna anului 1934, episcopul Damaschin a fost arestat din 

nou. Dar, ce contrast cu anii anteriori – f r  pachete, f r  mâncare, f r  
haine, f r  bani! Nu se permitea coresponden a. Oricine disp rea în spa-
teleăgratiilţrăeraăştersădiŢăvia  pentru totdeauna. 

Multe luni mai târziu au ap rut zvonuri c  episcopul Damaschin se 
afla în acea perioad  într-o ferm  colectiv  diŢă KazahstaŢă şiă lucraă peă
post de contabil. Încet au venit alte zvonuri c  episcopul Damaschin fu-
sese transpţrtatădeădiferiteăescţrteăîŢăŢţrdăşiăapţiădiŢăŢţu în sud. Iubitul 
s u fiu duhovnicesc era cu el – p rintele Ioan Sm. –, un preot uimitor, 
un predicator minunat, un m rturisitor care aproape c -şiă ieşiseă diŢă
min i dup  primul s u exil, când a fost b tut f r  mil , în special în cap. 
Nu putea munci. EpiscopulăDamaschiŢăşi-a aruncat sacul cu lucruri, le-a 
dată uŢţră crediŢciţşiă şiă l-a luat pe p rintele Ioan pe umerii s i; aşaă auă
mers spre nord. Dup  aceea, au încetat s  mai vin  veşti.ăUltimaăvesteăaă
venit în 1935: în Kazahstan, episcopul Damaschin a fost arestată şiă diŢă
nou trimis în Siberia. Dup  aceasta, liŢişteădepliŢ . 

Dup  teroarea din vremea lui Ejov îŢăaŢiiă ’30 se r spândise o le-
gend  despreămţarteaăepiscţpuluiăDamaschiŢ.ăElăaăfţstăluatăcuăţbişŢuitaă
escort  în nordul îndep rtat. Undeva, pe rmul unui mare râu siberian, 
tţamŢaă târziuăelă aşteptaăţăŢav . În ultimul moment a fost adus un alt 
preot, îmbr cat într-o reverend  sub ire – a fost adus în ceea ce purta 
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câŢdăaăfţstăarestat.ăEpiscţpulăDamaschiŢăşi-a scos propria lui ras  şiăcuă
aceste cuvinte: „OriciŢeă areă dţu  haine, s  îi dea celui ce nu are nici 
uŢa”, a pus-o pe preot. Dar s n tatea sa ruinat  nu putea rezista la frig 
şi, chiar acolo, pe nava pe care escorta avea s  c l toreasc  mai multe 
zile, el a murit. Trupul s u a fost înf şuratăşiătrimis în adâncul marelui 
râu siberian. 

Darăavemăşiăţăalt  versiune a mor ii episcopului Damaschin: a fost 
întemni at într-o închisoare siberian . Din celula comun  a fost pus în 
izolare – f r  ferestre, f r  lumin . Pe podeaua acestei celule era ap  în-
ghe at , şiăpere ii erau acoperi i cu ghea .ăÎŢăacestăfrigăşiăîŢtuŢeric, poa-
teăşiăf r  mâncare, episcopul Damaschin a stat pân  când picioarele lui 
i-auă degerată şiă s-a instalat cangrena... Este dificil s - i imaginezi f r  
groaz  toate zilele înfricoş toare ale chinului – ca cel din Ghetsimani – 
p timit de episcopul Damaschin. În infirmeria închisorii, episcopul Da-
maschin a murit din cauza acestei cangrene. 

În secolul al XX-lea, poporul ortodox rus în patria sa a fost de fa  
la ridicarea Bisericii pe Golgota, la r stignirea ei, la moartea ei pe cruce, 
la punerea ei în mormânt pân  la str lucita înviere, dup  voia lui Dum-
nezeu. Tot restul lumii, care înc  se mai ŢumeşteăpeăsiŢeăcreştiŢ , a tre-
cut pe lâng  piciorul crucii pe care Biserica Ortodox  Rus  era r stignit  
– cu indiferen , cu r ceal , uneori chiar cu dispre , exact la fel cum au 
trecut c rturariiă şiă fariseii.ă NimeŢiă Ţuă aă umezit un burete ca s -i po-
toleasc  setea înaintea mor ii. Nimeni nu a învelit-o în giulgiu curat şi 
nici nu i-a adus miresme. Nici m car unul dintre patriarhii r s riteni, cu 
care guvernul rus fusese atât de plin de m rinimie, nu a f cut aceasta. 
Pentru ei, într-adev r, Moscova fusese a Treia Rom , care îi sus inuse 
moral, materialăşiăpţlitic. 

În Europa, oamenii nu erau în stare s  în eleag  un lucru: tragedia 
Bisericii Ortodoxe Ruse nu era decât începutul tragediei întregii Creşti-
n t i.ă Ataculă împţtrivaă creştinismului este efectuat din dou  p r iă şiă
cleşteleăseăîŢchide.ăPeăfrţŢtulăideţlţgicăseăcţŢduceădiŢăiŢteriţrălucrarea 
abil  aăîŢlţcuiriiăcreştiŢismuluiăcuăaŢti-creştiŢismul, fţlţsiŢdătermeŢiiăşiă
fţrmeleăcreştiŢeăşiăbisericeştiăpeŢtruăsuccesulămaiămareăalăprţpagaŢdeiă
bţlşevice.ăPeŢtruăacestă scţpăaă fţstăprţclamat  chiarăşiăcţmpatibilitatea 
întreăcţmuŢismăşiăcreştiŢism. 

Biserica Ortodox  Rus , timp de mai bine de 50 de ani, a purtat 
crucea m rturisiriiă şi, prin rug ciunile marilor ei m rturisitori din vre-
murile noastre, por ile iadului nu o vor zdrobi. Într-o scurt  conversa ie, 
arhiepiscopul sârb Nicolae de Ohrida (Velimirovici) a spus în leg tur  cu 
Bisericaărus :ă„ÎŢămţmeŢtulădeăfa , înaintea tronului Celui Atotputernic 
glasurileăruşilţrăle acoper  pe toate celelalte!” 
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15. Mitropolitul Chiril de Kazan 
PRIMUL LOC IITOR AL PATRIARHULUI TIHON 

 
Pomenit la 26 ianuarie (†1937?) 

 
Domnul a p strat pentru oamenii S iăaleşiăuŢă

episcop care nu a fost de acord s -şiălepede credin a de 
dragul p ciiăcuăduşmaŢiiăBisericiiăluiăHristţs.ăFieă

ŢumeleăluiăbiŢecuvâŢtatăîŢăŢeamăşiăîŢăŢeam. 

Serghei Nilus 
 
Înaintea mor ii sale, Patriarhul Tihon a l sat un document cu pri-

vire la succesorul s u temporar, loc iitorul, care avea s  ocupe tronul pa-
triarhal pân  când putea fi ales în mod liber un nou patriarh pentru 
Rusia. Programul comunist care se impunea mult p timitoarei Sfinte 
Rusii, şiăcare nu era de fapt ateu, ci mai degrab  anti-teist, f cuse deja 
extrem de pu in probabil  o astfel de alegere liber . În alegerea ierarhi-
lor succesori, patriarhul mucenic a indicat calea pe care trebuia s  o ur-
mezeăBiserica:ăaceştiăb rba i erau renumi i în special pentru ortodoxia 
strict  a credin eiăşiăpeŢtruăcurajulăm rturisirii, calit i care îi preg teau 
s  fie mari m rturisitori – aşaăcumăaăavutăBiserica în perioada timpurie a 
existen ei sale în catacombe.ăPrimulădiŢtreăaceştiăstâlpi ai ortodoxiei fer-
meă şiă pure era Mitropolitul Chiril de Kazan, figur  impun toare în 
Bisericaărus  şiăuŢăsus in tor al Bisericii din catacombe. 

N scut la 26 aprilie 1863, Constantin Smirnov a absolvit Academia 
Teologic  din Petersburg în 1887. Dup  c s torie a fost hirotonit preot, 
dar curând a r mas v duvăşiăaăfţstătuŢsăîn monahism şiăŢumitălaăcţŢdu-
cerea misiunii ortodoxe din Urmia. În 1904 a fost hirotonit episcop de 
Gdov, vicar al eparhiei Petersburg, unde a fost foarte apropiat duhovni-
ceşte de marele lumin tor al secolului al XIX-lea, Sfântul Ioan de Kron-
stadt. Sfântul p stţrăeraăfţarteăataşatădeătâŢ rulăierarhăşi, ca ultim  do-
rin , Sfântul Ioan a cerut ca înmormântarea lui s  fie slujit ăşiăs  fie în-
humat de nimeni altul decât de tân rul episcop Chiril. Când sfântul a 
murit, în 1908, episcopul Chiril i-aăîmpliŢităcerereaăcuămareădragţsteăşiă
grij , punându-iătrupulăîŢăsicriuăşiăfiiŢdăprţtţsălaăslujbaădeăîŢmţrmânta-
re care a urmat, chiar dac  erau prezen iăşiămul i al i ierarhi mai în vâr-
st .ăSfâŢtulăIţaŢăcuŢţşteaăbiŢeăşiărespectaăm suraăduhţvŢiceasc  înalt  
a episcopului Chiril. 

În timpul praznicului Bobotezei în Petersburg, în 1909, episcopul 
Chiril s-a ar tat ca un lupt tor uimitor pentru adev rulăBisericiiăşiăpeŢ-
tru tradi ie. Sub influen aă presiuŢilţră „ştiiŢ ifice”ă lumeşti, s-a decretat 
oficial c  toat  apa care avea s  fie binecuvântat  pentru s rb toare în
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eparhia Petersburg trebuia s  fie fiart  maiă îŢaiŢteăşi, astfel, agheasma 
mare trebuia s  fie f cut  peste oalele aburinde. Un scriitor bisericesc 
siŢcerădiŢăaceaăvremeăaăŢţtat:ă„Seăar ta mai mult  credin  în lemnele 
ŢecesareăpeŢtruăaăfierbeăapaăşiăaăţmţrîămicrţbiiădecâtăîŢăDumŢezeu.ăDiŢă
fericire, cu toate acestea, nu to i au dat înapoi de la ancora mântuirii 
Ţţastreăşi, în acelaşiăPetersburg, Domnul a p stratăpeŢtruăceiăaleşiăaiăS i 
un singur episcop care nu a fost de acord s -şiăcedezeăcrediŢ a de dragul 
p ciiă cuă duşmaŢiiă Bisericii lui Hristos. Dac  aceste rânduri vor vedea 
vreodat  lumina tiparului, fie ca ele s  p streze numele credinciosului 
slujitor al lui Dumnezeuă şiă arhip stor, pentru înt rirea credin eiă şiă aă
evlaviei printre fra iiăcţpleşi i. Chiril de Gdov este numele acestui epis-
cop. Fie numele lui biŢecuvâŢtată îŢă Ţeamă şiă îŢă Ţeam”. Sfidând aver-
tismentele poli iei, episcopul Chiril a binecuvântat apele râului Neva la 
Lavra Sfântul Alexandru Nevski direct printr-o gaur  în ghea . Poli ia 
local , cu toate acestea, a luat m suri pentru a se asigura ca nim nui s  
nu i se permit  s  ia ap  diŢă„IţrdaŢ”. 

Tot în 1909, aparent f r  leg tur  cu acest incident, episcopul Chi-
ril a fost transferat în eparhia Tambov. Aici a fost în întregime responsa-
bil cu preg tirile pentru canonizarea Sfântului Pitirim din Tambov, care 
a avut loc în 1914, cu mare solemnitate, în catedrala sa. Dup  aceasta, a 
devenit arhiepiscop. 

În timpul Revolu iei, a fost unul dintre ierarhii conduc tori ai în-
tregii Biserici ruse, având un rol important în Sinodul a toat  Rusia din 
1917-1918. Raportul s uălaăacestăSiŢţdăpriviŢdă„educa ia public ”, pe ca-
re l-a preg tit dup  ce a avut de-aăfaceăcuăguverŢulăprţvizţriuăşiădup  ce 
a vorbit personal cu Kerenski, a ar tat planurile cu adev rat anti-creşti-
ne ale celor care îl detronaser  pe arăşiăîŢcercauăs  educe viitoarele ge-
nera ii f r  influen a Bisericii. 

Când a fost numit mitropolit de Kazan, a fost imediat arestat (în 
1919), astfel încât a revenit pe scaunul mitropolitan numai dup  ce a 
executat o sentin  de întemni are în 1920. Dup  mai multe luni în Ka-
zan, el a fost arestat din nou, din cauza implic rii sale în Organiza ia 
American  pentru Ajutorare, care îi aproviziona cu mâncare pe cei care 
mureau din pricina foametei cauzate de Revolu ie. În aceast  lucrare, 
Mitropolitul Chiril avea multe ajutoare devotate, dintre care unul, vii-
toarea stare  Iuvenalia (a c rei responsabilitate principal  era s  ofere 
mâŢcareăşiăajutor episcopilor întemni a i), ne-a l sat o relatare care adu-
ce lumin  asupra condi iilor din catacomb  în care adev ra ii arhip s-
tori ai lui Hristos trebuiau s  aib  grij  de turmele lor în acea perioad :  

„ÎŢă 1919, episcopul Gurie a fost arestat; el era prorector (la Aca-
demie) în Kazan când Mitropolitul Chiril a fost rector. Prin urmare, mi-
tropolitul (care se afla în Moscova) m-a chemat în leg tur  cu trimiterea 
unor anumite lucruri Vl dic iă Gurie.ă Aşaă cumă s-a dovedit, c zuse de 
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acord cu dânsul dinainte despre modul în care Sfintele Taine aveau s -i 
fie trimise în închisoare. Pentru aceasta, el mi-a dat o cutiu  cu ceea ce 
p rea s  fie mici buc i de pâine şiăaăspusăc  acestea trebuiau s  fie în-
registrate printre celelalte alimente care urmau s  fie trimise. M-am su-
p rat c  a trebuit s  iauă SfiŢteleăDaruriă cuămiŢeă şi, în general, pentru 
faptul c  trebuia s  le duc, şiă i-am spus aceasta vl dic i. Atunci el mi-a 
r spuns: «Ce- i ba i tu capul cu asta? Eu te trimit!». Dar, gândindu-se 
pu in, mi-a propus s  iau Sfintele Taine de la dânsul diminea a devreme, 
în ziua când trebuia s  duc pachetele pentru Vl dica Gurie în închisoa-
reaăButirka.ăAşaăauădecursălucrurile. Curând amăajuŢsăs ămerg cu pache-
te la Vl dicaăChirilăîŢsuşi, dar nu pentru mult  vreme. În 1920, Mitropo-
litul Chiril se afla în închisoarea Taganka.ăÎŢăaceeaşiăîŢchisţare, în acea 
perioad , pţateăchiarăîŢăaceeaşiăcelul , se aflau Vl dicii TeţdţrăşiăGurie.ă
În închisoarea Taganka, vechile reguli mai erau înc  în uz: pentru com-
portare bun , de inu ii erau numi i sau treceau la categoria «reeduca-
ilţr»ăşiă seăbucurauădeăaŢumiteăprivilegii.ă ÎŢă îŢchisţareaăTagaŢkaăerauă

cinci de inu i în aceast  categorie: Mitropolitul Chiril, arhiepiscopul 
Teodor, episcopul Gurie, Alexă Dim.ă SamariŢă şiă Vladimiră Teţdţrţviciă
Djunkovski. Pe lâng  viziteleăgeŢeraleăţbişŢuite, li se permitea o dat  pe 
s pt mân , într-o zi anume, s  primeasc  vizitatori cu gratiile ridicate. 
De obicei, la vizitele generale, când mul i oameni vorbeau cu de inu ii 
prin gratii duble, era aproape imposibil s  conversezi din cauza zgomo-
tuluiăşiăaăstrig telor. În afar  de aceasta, aceste întâlniri durau doar cinci 
minute. Pe de alt  parte, vizitele la cei «reeduca i» durau cincisprezece 
minuteăşiăseăputeauădaălucruriăchiarăîŢămâiŢileăde inu ilor. În aceste cir-
cumstan e a trebuit de multe ori s  vţrbescă şiă s -i dau Mitropolitului 
Chiril anumite lucruri. Când mitropolitul se afla în exil, am putut s -l 
ajut m nu doar cu pachete, ci oferindu-i c r iădeăslujbe.” 

La un moment dat, când Mitropolitul Chiril se afla în exil în Tu-
rukhan, el a locuit împreun  cu arhiepiscopul Atanasie Saharov, în a c -
rui biografie g sim câteva informa ii despre suferin ele Mitropolitului 
Chiril. 

În timpul exilului lor comun, cei doi arhip stţriă ţbişŢuiauă s  se 
roage împreun . Odat , câŢdăepiscţpulăAtaŢasieăeraălaăizţlareăşiăseăaflaă
în mare dificultate, Mitropolitul Chiril a început s  se roage pentru el, 
folosind pravila de rug ciune a Cuviosului ParteŢieădeă laăKievă şiă alter-
ŢâŢdăcuăcitireaăEvaŢgheliilţr.ăPeăŢeaşteptate, episcopul Atanasie a fost 
eliberat. Deten ia sa fusese atât de scurt , încât Mitropolitul Chiril înc  
nu terminase de citit Evanghelia Sfântului Ioan – pe aceasta au termi-
nat-o de citit împreun . 

Episcopul Atanasie a p strat pentru tot restul vie ii cele mai fru-
moaseăşiămaiădragiăamiŢtiri despre Mitropolitul Chiril. Îi pl cea s  po-
vesteasc  întâmpl ri despre dânsul, printre care şi urm toarele:  
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„În 1924, pe când Patriarhul Tihon înc  mai tr ia, Vl dica Chiril se 
întorcea din exilul din regiunea Ziryansk. Fusese chemat la Moscova, ca 
s  apar  în fa a ministrului sovietic al cultelor, Eugen Tutchkov, cu in-
struc iuni explicite de a nu vizita pe nimeni în drumul s u. Cu toate 
acestea, când Mitropolitul Chiril a ajuns în Moscova, el a mers mai întâi 
de toate la patriarh, care tocmai semnase un acord de acceptare a comu-
niunii cu renova ionistul Krastinski. Când Mitropolitul Chiril l-a întrebat 
despre motivul pentru care fusese de acord cu o ac iune atât de neorto-
dox , Patriarhul Tihon i-a spus:  

„M  doare inima c  atât de mul i arhip stori sunt întemni a i. Au-
torit ile îmi promit c  îi elibereaz  dac  îl accept pe KrastiŢski.” 

La aceasta, Mitropolitul Chiril a r spuns:  
„Preafericireaăvţastr , nu v  face i griji cu privire la noi, arhip sto-

rii.ăSiŢgurulăŢţstruăfţlţsăacumăesteăîŢăîŢchisţri.” 
La auzul acestor cuvinte, patriarhul a t iat numele lui Krastinski 

de pe documentul recent semnat. Mai târziu, la întâlnirea Mitropolitului 
Chiril cu Tutchkov, când a fost discutat subiectul Krastinski, Tutchkov 
i-aăreprţşatăcuăiŢsţleŢ  c  nu a ascultat de patriarh, care a vrut s -l ac-
cepte pe Krastinski. 

„Nuăv  în eleg, a spus vl dica. Exact acum un an, chiar în acest loc, 
m-a i acuzat de ascultare excesiv  fa  de patriarh, iar acum pretinde i 
exact ţpusul.” 

Dup  moartea patriarhului, nu a existat nicio posibilitate legal  de 
convocare a Sinodului pentru alegerea unui nou patriarh: cei mai mul i 
ierarhi erau în închisoare sau în exil. Pe lâng  aceasta, era greu de con-
ceput c  Tutchkov le-ar fi permis s  convoace un sinod.  

Arhiepiscopul Ilarion Troi ki, care se afla pe atunci în lag rul de 
concentrare de la Solovki, a propus ca alegerea noului patriarh s  se fac  
prin strângerea de semn turi de la diferi i arhiepiscopi. Împreun  cu 
episcţpiiăcareăseăaflauălaăSţlţvkiăşiăîmp rt şeauăaceleaşiăp reri, el a scris 
un apel pe aceast  tem  c tre ceilal i episcopi ai Bisericii ruse. În acest 
apel, el recomanda s  fie ales patriarh Vl dica Chiril. Un episcop care ur-
ma s  fie eliberat de la Solovki a pus acest apel într-o valiz  care avea un 
fuŢdă falsă şiă astfelă aă fţstă strecurată afar  din lag r. Un num r destul de 
mare de semn turi fuseser  strânse în favoarea candidaturii Mitropoli-
tului Chiril. Dar, imediat ce acest apel a ajuns în mâinile Mitropolitului 
Serghie (în 1927), aăfţstăadusălaăcuŢţştiŢ a autorit ilţrăşiăaăfţstăimediat 
în buşit. Acelor episcopi ale c ror semn turi ap reau în apel li s-au în s-
prit pedepsele. La fel, ini iatorul apelului nu a r mas nepedepsit. Înc  
bţlŢavăşiăabiaă inându-se pe picioare dup  un atac de tifos, arhiepiscopul 
Ilarion a fost trimis sub escort  în Leningrad, într-un frig cumplit, doar 
cu o simpl  ras  pe el. Ajungând la destina ie, el a murit curând. 
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Înainte ca Mitropolitul Serghie s  devin  „lţc iitţră patriarhal”, 
Tutchkov a oferit aceast  pozi ieă ierarhilţrăaleşiădeăPatriarhul Tihon ca 
succesori ai s i, adic  Mitropoli ilor AgataŢghelăşiăChiril.ăS-a spus c  Mi-
tropolitul Agatanghel fusese oprit de la aceasta de c tre o nebun  pentru 
Hristos pe care o cinstea mult, Xenia cea oarb  diŢăţraşulăRybiŢsk.ăEaăîiă
spusese:ă „Dac  accep i aceasta, vei pierde tot ceea ce ai dobândit îna-
iŢte”. 

Când Tutchkov l-a chemat pe Mitropolitul Chiril, cel din urm  ar fi 
acceptat aceast ă fuŢc ie, dac  nu ar fi fost urm toarele condi ii impuse 
de autorit ileăcţmuŢiste:ă„Dac  noi hot râm s  înl tur m anumi i arhi-
episcopi, a spus Tutchkov, ve i fi obligat s  ne ajuta i”.ăLaăaceasta, Mitro-
politul Chiril a r spuŢs:ă„Dac  se g seşteăc  ierarhul a înc lcat canoanele 
bisericeşti, atunci da; dar, dac  Ţuăesteăaşa, îi voi spune: «Frate, eu nu 
am nimic împotriva ta, dar autorit ile sovietice îmi cer s  te îndep rtez 
şiăsuŢtăţbligatăs  fac astfel»”. La aceasta, Tutchkov a replicat: „Nu, nu, 
Ţuăaşa.ăVaătrebuiăs -l faci s  cread  c  faci aceasta dup  prţpriaătaăvţieăşiă
va trebui s  g seştiăaŢumiteăpretexteăpeŢtruăîŢdep rtareaălui”.ăÎŢăacesteă
condi ii, bineîn eles, Vl dica Chiril a refuzat s  accepte tronul patriarhal. 
Se spune c  atunci i-aăspusăluiăTutchkţv:ă„Ascult , Eugen, tu nuăeştiăcle-
ric, iar eu nu sunt bomba cu care speri tu s  arunci în aer Bisericaărus  
din untrul ei.” 

Mitropolitul Chiril a fost imediat exilat. El a fost dus la locul s u de 
exil într-o mic  barc  pe râul Vişegda superior. G rzile armate care îl 
conduceau nu s-au deranjat s -l hr neasc  şiădţarăvâslaşul, din mil , i-a 
dat pe ascuns ierarhului suferind ŢişteăpâiŢe. Când au ajuns la destina-
ie, Mitropolitul Chiril a fost l sat în grija proprietarului unei mici colibe 

din lemn. Acesta a fost instruit s  nu-i dea nimic mitropolitului. Cumva, 
Vl dica Chiril şi-a confec ionat o undi  şiăaăreuşităs  prind  Ţişteăpeşte, 
pe care l-a fiert într-o cutie de conserve veche. Se afla într-o astfel de 
stare de agonie – atât din cauza epuiz rii fizice, câtăşiădiŢăcauzaăchiŢuluiă
psihologic –, încât a izbucnit în lacrimi amare când maica Evdochia, 
care îi era credincioas , dup  ce l-a c utat prin acele locuri s lbatice, în 
cele din urm  aăreuşităs  ajung  laădâŢsulăşiăl-a v zut stând pe mal pes-
cuind astfel. 

Protoiereul Mihail Polski spune câteva cuvinte despre ce s-a petre-
cut mai departe cu Mitropolitul Chiril:ă „Laă iŢterţgatţriileă GPU, discu-
iile se deruleaz  peăsubiecteăgeŢeraleăşiădisputeleă religioase sunt chiar 

pl nuite. Dac  mţdulădeăgâŢdireăşiăcuŢţştiŢ ele î i sunt descoperite, s  
nu mai zicem de opinii cu privire la activit ile autorit ilor, devii un 
individ periculos f r  dţarăşiăpoate. Fericit este cel care se preface c  este 
prost, incapabil s  r spund  ceva. Mitropolitul Chiril de Kazan, în tim-
pul anilor exilului s u interminabil, a avut dou  s pt mâni de libertate 
chiar în Moscova. Agentul GPU i-a cerut s -şiăexercite influen a asupra
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patriarhului fie în chestiunea r spunsului c tre arhiepiscopul de Canter-
bury, fie în alte chestiuni. Nu-mi amintesc care. Mitropolitul a suferit în 
t cere de multe ori examin rile meschine ale agentului, dar în cele din 
urm  i-a spus: «O, ceădeşteptăeşti». Agentul înnebunit i-a dat Mitropoli-
tului Chiril doar o or  ca s  se preg teasc . Mitropolitul a fost trimis mai 
întâi la Ust-Siţlskăşi, apoi, în prim vara anului 1925, într-o p dure deas  
la care a ajuns abia dup  dou  s pt mâni de c l torie într-o barc  pe un 
râu. Nu i s-a dat nimic de mâncare, a fost l sat s  doarm  în frig în afara 
cabanelor în care se ad posteau agen ii; a fost tras de barb  şiăbatjocorit 
îŢăaşaă felă îŢcâtăaă îŢceputăs -şiăcear  moartea. A petrecut un an sub su-
pravegherea unui comunist într-o p dure, unde erau doar dou  cabane 
de vân tţare”ă(Starea Bisericii în Rusia sovietic , pp. 42-43). 

În 1924, când Mitropolitul Chiril refuzase s  se al ture Bisericii Vii, 
şefulăpţli iei secrete, Tuchkov, i-a promis c  „vaăputreziă îŢă îŢchisţare”; 
şi, într-adev r, pentru restul vie iiăsaleăaămersădiŢăîŢchisţareăîŢăexilăşiăîŢă
exiluriăşiămaiăîŢdep rtate. Fiind în exil în 1925, când Patriarhul Tihon a 
murit, nu a putut prelua responsabilit ile de loc iitor, şiăaceast  pozi ie 
a revenit celui de-al treilea locum tenens ales de patriarh, Mitropolitul 
Petru de Kruti a. Când înlocuitorul celui din urm , Mitropolitul Serghie, 
şi-a publicat infama Declara ie în 1927, Mitropolitul Chiril se afla în exil 
într-uŢă ţraşă îŢdep rtat în Turukhan, în nordul îndep rtat, dincolo de 
Cercul arctic, suferind de o boal  de rinichi. De acolo a trimis scrisori 
sincere atât Mitropolitului Serghie, câtă şiă episcţpuluiă Damaschin de 
Glukhţvă(careăseăaflaăîŢăexilăîŢăaceeaşiăregiuŢe), rupând comuniunea cu 
Mitropolitul Serghie, declarându-iă acteleă caăŢuleă şiă f r  valţareă şiă afir-
mând c  acestaă îşiădep şiseăautţritateaăpriŢă iŢstituirea unei politici bi-
sericeştiăcuătţtulăŢţi, f r  consultarea loc iitorului patriarhal. Secretarul 
episcopului Damaschin din acea vreme, E. Lope, care a publicat o astfel 
de scrisoare, afirm  de asemenea, c , „îŢă 1931, to i episcopii din exil îl 
recuŢţşteauăpeăMitropolitul Chiril, iar nu pe Mitropolitul Serghie, în ca-
litate de întâi-st t tţră al Bisericii Ortodoxeă (Ruse)”ă (Episcopi m rtu-
risitori, p. 35).  

Conform informa iilor primite din Uniunea Sovietic  în 1937, Mi-
tropolitul Chiril a fost omorât în exil în acea perioad  prin ordine primi-
te direct de la Moscova, la începutul epur rii lui „Ejov”, ca fiind „prin-
cipalul sus in tţr”ăalăBisericiiădiŢăcatacţmbe. 

 
 

EPISTOLELE MITROPOLITULUI CHIRIL 
 
Cel mai remarcabil dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse dup  

moartea Patriarhului Tihon a fost, f r  îndoial , Mitropolitul Chiril de 
Kazan. Fiind ales de c tre Patriarhul Tihon ca primul dintre cei trei loc-  
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iitori care aveau s -i ia locul în cazul mor ii sale sau a retragerii din 
pricina vreunei neputin e, el a fost desemnat, de asemenea, şiădeămarea 
majoritate (72) a episcopilor în 1926, într-o încercare nereuşit  de numi-
re a unui nou patriarh printr-o alegere secret . Fiind în exil în anii de 
dup  1925, el nu a putut s  ocupe pozi ia de loc iitor patriarhal, care, în 
consecin , a trecut laă cel lalalt candidat indicat de Patriarhul Tihon, 
Mitropolitul Petru de Kruti a, dar vocea sa a r masătţtuşiăceaămaiăautori-
tar  în întreaga Biseric  rus  din acea perioad . 

Prin urmare, dup  Declara ia Mitropolitului Serghie din 1927, era 
aşteptat  cu ner bdare opinia Mitropolitului Chiril despre acest docu-
ment şi despre „Ţţuaă direc ie”ă bisericeasc  a Mitropolitului Serghie. 
Aceast  opinie a venit, în cele din urm , dup  aproape doi ani, din locul 
de exil al Mitropolitului Chiril – Turukhan, în nordul îndep rtat. În 
aceast  scrisoare adresat  prietenului s u, episcopul Damaschin, şiăchiară
mai mult în coresponden a sa ulterioar  cu Mitropolitul Serghie şiăcuăal i 
episcopi, pân  în anul 1934, Mitropolitul Chiril explic , poate mai clar 
decât oricare altul dintre ierarhii vremii, natura ecleziologic  a erorii 
Mitropolitului Serghie. Observa iile sale cu privire la natura unit ii 
Bisericiiă şiăaăuŢit ii de cuget, despre necesitatea de a respinge legalis-
mul canonic în Biseric , despre chestiuŢeaăruperiiăcţmuŢiuŢiiăşiădespreă
prezen a sau absen a harului în patriarhia moscovit  şiă laăceiăcareăs-au 
separat de ea r mân foarte relevante pentru propriile noastre vremuri. 

 
 

EPISTOLA nr. 1: 6/19 iunie 1929 
 

(Adresat  episcopului Damaschin Cedrick, care, caăşiădâŢ-
sul, fusese în exil în Turukhan, dar a fost eliberatăşiăseăaflaătem-
porar în Starodub. Tradus , cu câteva omisiuni, dup  textul ru-
sescă cţmpletă diŢă E.ă LţpeşaŢskaia, Ierarhiă m rturisitţri, San 
Francisco, 1971, pp. 27-35. Un text rusesc par ial se g seşteă îŢă
Lev Regelson, Tragedia Bisericii Ruse, Paris, YMCA Press, 1977, 
pp. 166-168, 466-467. Regelson o dateaz  la 2/15 mai, având ca 
destinatar pe episcopul vicar de Kazan, Atanasie Malinin; cea 
diŢăurm  este o scrisoare mai recent , al c rei con inut este în 
cea mai mare parte repetat în scrisoarea mai lung  adresat  
episcopului Damaschin.) 
 
Hristos în mijlocul nostru! Iubite frate în Hristos, drag  vl dica, 

preasfin ite episcop!  
Scrisoarea dumneavoastr  de la 1 martie, grea în con inut, am pri-

mit-o în ziua Odovaniei Învierii. Cu adev rat, Hristos a înviat! Eu am 
citit ceea ce i-a i scris p rintelui Ioan, mul umit  aten iei binevoitoare a 
vecinului meu fa  de mine. Atât ceea ce i-a i spus p riŢteluiăIţaŢăcâtăşiă
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scrisoarea dumŢeavţastr  din martie m-au consolat, nu prin con inutul 
lor grav, ci datorit  unit iiădeăsufletăşiădeăgâŢdădiŢtreăŢţiădţi, care reiese 
din faptul c  avemăaceeaşiăţpiŢieădespreăscaŢdalulăbisericescăcareăseăpe-
trece acum...  

Stupefac iaă crediŢciţşilţră privitţareă laă activitateaă administrativ-
eclezial  a Mitropolitul Serghie şiălaăBisericaăaflat  sub conducerea lui a 
ap rut ca urmare a dep şiriiăautţrit ii conferite de titlul de înlocuitor al 
loc iitorului tronului patriarhal, fapt lesne sim it de credinciţşi. Pentru 
mine personal nu este nicio îndoial  c  niciun înlocuitor nu poate fi egal 
îŢădrepturiăcuăcelăpeăcareăîlăîŢlţcuieşteăşiăŢiciăŢuăpţateăs -i ia locul. Un 
înlocuitor este numit pentru a lua decizii în problemele curente, cu o au-
toritate de decizie definit  minu ios de regulile în vigoare, de experien a 
anterioar  şiă de ordinele persţŢaleă aleă celuiă peă careă îlă îŢlţcuieşte.ăNi-
ciuŢulădiŢăaşa-ziseleă„drepturi de înfiin are”, ca un fel de reform  a in-
stitu iilor existente, înfiin area de noi posturi etc., nu pot fi realizate f r  
aăcereămaiăîŢtâiăacţrdulăşiădirectivele celui care este înlocuit. Iar o schim-
bare fundamental  a însuşiăsistemului conducerii bisericeşti, la care s-a 
hazardat Mitropolitul Serghie, dep şeşteăchiarăşiăautţritateaălţc iitorului 
îŢsuşi...  

(Urmeaz  o discu ie tehnic  despre institu ia loc iitorului sub Pa-
triarhul Tihon, pentru a ar ta modul în care Mitropolitul Serghie şi-a 
dep şităautţritatea.) 

Prin urmare, pân  când Mitropolitul Serghie nu anuleaz  sinodul 
pe care l-a înfiin at, euăŢuăpţtărecuŢţaşteăca obligatorie pentru mine îm-
plinirea niciunuia dintre decretele sale ecleziastic-administrative, date 
cuăparticipareaăaşaăŢumituluiăSiŢţdăpatriarhalătemporar. O astfel de re-
la ie cu Mitropolitul Serghie şiăcuăsiŢţdulăs u nu o în eleg ca pe o sepa-
rare de acea parte a Bisericii Ortodoxe conduse de Mitropolitul Serghie, 
de vreme ce p catul personal al Mitropolitului Serghie cu privire la con-
ducerea bisericeasc  nu d uneaz  înv turii dogmatice ortodoxe care e 
respectat  şiădeăc tre aceast  parte a Bisericii; dar sunt profund întristat 
c , priŢtreăaceiăepiscţpiăcareăsuŢtădeăacelaşi cuget cu Mitropolitul Ser-
ghie în înc lcarea iubirii fr eşti, poreclaădeă„fac iune”ăşiăceaădeă„schis-
matici” este deja aplicat  celor careăŢuăsuŢtădeăacţrdăcuădâŢsulăşiăcareăîlă
acuz  deăgreşeal . 

Eu nu m  separ de nimic sfânt, de nimic ce apar ine în mod real 
Bisericii. M  tem doar s  m  aprţpiiăşiăs  m  ag  de ceea ce recunosc ca 
fiind p c tţsălaăţrigiŢeăşi, prin urmare, m  ab in de la comuniunea fr -
easc  cu Mitropolitul Serghie şiăcuăarhip stţriiăcareăsuŢtăîŢăacelaşiăgâŢdă

cu dânsul, de vreme ce nu am alte metode de a acuza un frate care gre-
şeşte. Multe încerc ri (pe care le cunosc) de îndemnuri fr eştiăadresateă
Mitropolitului Serghie personal de c tre r posatul Mitropolit Agatan-
ghel, de MitropolitulăIţsifăşiădeăc tre cei doi vicari ai s i, de arhiepisco-
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pulăSerafimădeăUglichăşiădeăepiscţpulăVictţrădeăViatka, Ţuăauăreuşităs -l 
întoarc  pe Mitropolitul Serghie la locul s uă şiă c tre o manier  de ac-
ionare potrivit . Repetarea acestei încerc ri de a convinge prin cuvinte 

ar fi inutil . Prin urmare, eu consider c  îndep rtarea de la comuniunea 
cu Mitropolitul Serghie şiă cuă aceiă arhip stori care sunt de un cuget cu 
dânsul este o împlinire a datoriei pastorale de c tre to i arhip storii şiăde 
c tre to i cei care consider  instituireaăaşaăŢumituluiă „siŢţdăpatriarhal 
tempţrar”ăcaăfiiŢdăgreşit.ăÎn ceea ce m  priveşte, prin aceast  îndep rta-
re nici ŢuăafirmăşiăŢiciăŢuăb nuiesc c  ar lipsi harul în ac iunile sfinte şiă
în Tainele s vârşiteădeăserghiaŢiştiă(s  ne p zeasc  Dumnezeu pe to i de 
un astfel de gând!), ciă subliŢieză dţară dezacţrdulă meuă şiă refuzulă deă aă
participa la p catele altora.  

Prin urmare, nu voi liturghisi cu Mitropolitul Serghie şiăcuăarhip s-
tţriiă deă acelaşiă cuget cu dânsul. Dar, în caz de pericol de moarte, cu o 
cţŢştiiŢ  împ cat  voi primi miruireaăşiărug ciunile dinaintea mor ii de 
la un preot numit de Serghie sau care se supune sinodului stabilit de dân-
sul, dac  nu este prezent un preot care împ rt şeşteăaceeaşiărela ie pe care 
o am eu cu Mitropolitul Serghie şiăcuăaşaăŢumitulă„siŢţdăpatriarhal tem-
porar”.ăÎŢăacelaşiămţd, dac  m  g sesc într-o localitate unde toate biseri-
cile se afl  subă„siŢţdulăpatriarhalătempţrar”, nu voi intra în ele ca s  m  
rog la sfintele slujbe publice, dar admit ca posibil, f r  sfin irea prealabil  
a bisericii, s  slujesc Liturghia într-una dintre acestea – fie singur, fie cu 
participarea cleruluiăşiăaă laicilţrăcrediŢciţşiădeăacelaşiăcuget cu mine –, 
dac  se va întâmpla caăuŢiiăcaăaceştiaăs  fie acolo. În opinia mea, fiecare 
cleric care împ rt şeşteă atitudiŢeaămeaă fa  de Mitropolitul Serghie şiă
fa  de sinodul stabilit de el poate s  ac iţŢezeăîŢăacelaşiămţd. 

ÎŢă ceeaă ceă îiă priveşteă peă laici, cu toat  cţŢştiiŢ a nu ar trebui s  
participe activ la via a bisericeasc  în parohiile care pomenesc numele 
Mitropolitului Serghie la sfintele slujbe ca prim arhip stor. Dar, în sine, 
o astfel de pomenire a numelui Mitropolitului Serghie nu poate fi socoti-
t  responsabilitateaălaicilţrăşiăŢuăarătrebuiăs  constituie pentru ei un ob-
stacol în a participaălaăsfiŢteleăslujbeăşiăa primi Sfintele Taine în biserici-
le care se supun Mitropolitului Serghie, dac  în acea localitate nu se g -
seşteăŢiciţăbiseric  ortodox  care s  p streze nev t mat  rela ia ei ca-
nonic  fa  de loc iitţruluiă trţŢuluiă patriarhal.ă Şiă faptulă deă aă seă rugaă
pentru Mitropolitul Serghie, împreun  cu al i arhip stţriăşiăcreştiŢiăţrto-
dţcşiăîŢăgeŢerală(peălisteleădeăpţmeŢireălaăPrţscţmidieăşiălaăalteăslujbe), 
nu este p cat. Aceasta este datoria tuturţră creştiŢilţră ţrtţdţcşi, pân  
când o excomunicare bisericeasc  general  nu va declara abuzul f cut de 
Mitropolitul Serghie fa  de autoritatea bisericeasc  încredin at  lui ca 
fiind p cat de moarte (cf. Matei 18: 15-17; I Ioan 5: 16)...  

În momentul de fa , Mitropolitul Serghie ŢuăîşiămaiăascuŢdeăŢe-
sinceritatea Declara iei sale, manifestând convingerea c  sinodul exist  
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cu el şiăcadeăcu el. Într-o conversa ie avut  cu dumneavoastr  a declarat 
în mod direct:ă„Viitţriiămeiăsuccesţriăvţrăfiăţbliga i s  ia în considerare 
situa ia pe care am creat-o eu în Biseric ”.ăÎn aceast  Declara ie este mai 
degrab  o siguran  de sine omeneasc  decât o în elegere luminat  de 
Dumnezeu a situa ieiăsaleăşiăaăBisericii. Ca urmare, este de în eles c  as-
cultarea de Mitropolitul Serghie, care se bazeaz  doar pe autoritatea mo-
ral , a încetat în mod automat în rândul tuturor celor sincer ortodocşi. 
To iăaceştiaăauăspus – atât în sinea lor, câtăşiăîŢăauzulăaltţra – c  p strea-
z  comuniunea cu Biserica universal  prin loc iitorul tronului patriarhal, 
dar nu prin delegatul s u personal. 

Pentru mine personal, tot ceea ce a fost expus aici este o constatare 
suficient  a fundamentului canonic de sub picioarele mele, iar un apel 
c tre Mitropolitul Serghie, printr-o epistol  incomod , îmi pare o exage-
rare inutil  a importan eiăbisericeştiăaăMitropolitului Serghie şiăarăpuŢeă
gaz pe focul stimei de sine care deja îl arde pe bietul vl dica. Nu a fost 
lipsit de îndemnuri fr eştiăîŢăaceştiădţiăaŢi; dar Mitropolitul Serghie es-
te surd la ele. Nu va asculta niciun îndemn nou, fie elăşiăapelul unuia mai 
în vârst . 

Prin urmare, mi se pare suficient, pentru el, ca înlocuitor al loc ii-
torului patriarhal, dac  to i cei care nu sunt de acord cu politica sa bise-
riceasc  îiăvţrăaduceălaăcuŢţştiŢ  personal c  activitatea sa nu ne afec-
teaz  şiăc  ŢuăţăputemăîŢcurajaăpriŢăacţrdulăşiăascultareaăŢţastr . Putem 
cere sincer ca, atâta timp cât exist  aşaăŢumitulă„siŢţdăpatriarhal tempo-
rar”, Mitropolitul Serghie s  nu se deranjeze trimi ându-ne directivele 
sale, de vreme ce, îŢă cţŢştiiŢ a noastr  arhipastoral , nu putem recu-
ŢţaşteăŢiciţăsemŢifica ie obligatorie a lor. 

Fie ca Duhul Sfânt, Care este pururea în Biseric , s  ne c l uzeasc  
prin cuptorul încerc rilor dificile de acum spre mai deplina dovedire a 
Adev rului S u, ca s  nu ne împu in m nici în cea mai slab  n dejde a 
noastr  sau s  devenim risipi i cu mintea în r ul lumii care ne în-
conjoar . 

 
O alt  epistol , aproximativă diŢă aceeaşiă periţad , care a circulat 

printre episcopi, con ine cuget ri importante cu privire la disciplina 
bisericeasc . 

 
 

DIN EPISTOLA nr. 2: 1929 
(Textul rus în Regelson, p. 168) 

 
NuăvţiăcţŢdamŢaăşiăŢuăcţŢdamŢăpeăŢimeŢi, dar nu pot s  chem pe 

nimeni s  participe la p catele celorlal i, la fel cum nu îi pot condamna 
peăaceiăierarhiăcţŢduşiădeăMitropolitul Iosif (Petrovici), careăşi-au m r-
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turisit voin aădeăaăŢuăparticipaălaăceeaăceăcţŢştiiŢ a lor recuŢţaşteăcaăp -
c tos. Aceast  m rturisire a lor este considerat  de al ii ca o înc lcare a 
discipliŢeiăbisericeşti.ăDarădiscipliŢaăbisericeasc  este capabil  s -şiăp s-
treze eficien a doar atâta timp cât este o reflec ie real  aăcţŢştiiŢ ei ie-
rarhice a BisericiiăsţbţrŢiceşti; iar disciplina în sine nu poate niciodat  
s  înlocuiasc  aceast  cţŢştiiŢ . Imediat ce aceast ădiscipliŢ  îşiăprţdu-
ce cererile nu prin for a indica iilţrăacesteiăcţŢştiiŢ e, ci prin impulsuri 
str iŢeăBisericiiăşiăŢesiŢcere, cţŢştiiŢ a ierarhic  individual  în mod si-
gur va sta de partea principiului ierarhic sobornicesc al existen ei Biseri-
cii, careăŢuăesteădelţcăuŢulăşiăacelaşiălucruăcuăuŢitateaăexterioar  cu orice 
pre . Dup  aceea, instabilitatea disciplinei bisericeştiădeviŢeăiŢevitabil , 
ca o consecin  a p catului.ăŞiăŢuăpţateăfiădecât o singur  caleădeăieşireă
din p cat: c in aăşiărţadeleăvredŢiceădeăea.ăŞi, din locul meu îndep rtat, 
mi se pare c  aceast  poc in  esteădeăaşteptat deopotriv  de la cei din 
Leningrad (adic  MitropolitulăIţsifăşiăceiăcuăel)ăşiădeă laăceiădiŢăTaşkeŢtă
(adic  ierarhii serghiaŢişti)ăcareăîiăcţŢdamŢ ...  

 
O copie a primei scrisori a fost trimis  Mitropolitului Serghie şiăaă

provocat din partea lui urm torul r spuns din 5/18 septembrie 1929: 
„F r  s  ne declara i nici schismaticiă şiă Ţiciă f r  har, şi, prin urmare, 
neavând niciun temei acceptabil pentru schism , tţtuşiă rupe i comu-
niunea cu noi. Poate atunci s  fie cineva de acord cu dumŢeavţastr ăc  
nu cauza i o schism  şiăc  r mâne i în pace cu Sfânta Biseric ?  

A i rupt comuniunea euharistic  cuăŢţiăşiăîŢăacelaşiătimpăŢuăcţŢsi-
dera i c  a i cauzat o schism  sau c  noi ne afl m în afara Bisericii. O 
astfel de teorie este cu totul inacceptabil  pentru gândirea bisericeasc  – 
este o încercare de a ine ghea a pe un gr tar încins. Dintre toate leg tu-
rile vizibile ale trupului Bisericii, comuniunea euharistic  este cea mai 
important , întrucât, în lipsa ei, leg turile unit ii care r mân nu iŢ.” 

Chiar înainte de aceast  scrisoare, la 24 iulie/6 august, Mitropolitul 
Serghie şiă„sinodul” s u declaraser  Tainele episcopilor care se separaser  
de el ca fiind f r  har, comparând schisma lor cu cea a renova ioŢiştilţr: 
„TaiŢeleăs vârşiteăîŢăîŢgr direa fa  de unitatea bisericeasc ... de c tre cei 
care i-au urmat pe fostul Mitropolit Iosif al Leningradului (Petrovici), 
fostul episcop de Gdov, Dimitrie (Liubimov), fostul episcop de Urazov, 
Alexei (Bui), fiind de asemenea în stare de suspendare, suŢtăŢevalideăşiăceiă
care revin din aceste schisme, dac  au fost boteza i în schism , vor fi 
primi i prin Taina Sfintei Mirungeri; c s toriile s vârşiteădeă schismatici 
vor fi în mod asem n tor realizate prin binecuvântare bisericeasc  şiăpriŢă
citirea rug ciunii finale din slujba cununiei «Tat l, FiulăşiăDuhulăSfâŢt». 
Celor care mor în renova ioŢismăşiă îŢăschismeleăiŢdicate nu li se va face 
slujba înmormânt rii, nici chiar la rug mintea rudelor, şiăŢuă seă vaă slujiă
nicio Liturghie de pomeŢireăpeŢtruăei”ă(RegelsţŢ, pp. 168-169). 
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Aceast  ac iune, împreun  cu scrisoarea Mitropolitului Serghie, a 
provocat o nou  epistol  a Mitropolitului Chiril, adresat  de aceast  dat  
direct Mitropolitului Serghie, în care trateaz  puŢctuală„blasfemiile”ădeăaă
nega harul în TaiŢeleăserghiaŢiştilţrăsauăaăŢţŢ-serghiaŢiştilţr.ă 

 
 

EPISTOLA nr. 3: 28-30 octombrie/10-12 noiembrie 1929 
 

Despre aceste blasfemii aud pentru prima dat  de la dumneavoas-
tr . Cât despre singura atitudine posibil  din partea mea fa  de ele, pu-
te i judeca cel pu in dup  grţazaăcuăcareă„respiŢgăideeaălipsei harului în 
ac iunile sfin itţareăşiăîŢăTaiŢeleăs vârşiteădeăserghiaŢişti”.ăVţiăîŢşiv  îmi 
observa i groaza şi, când dup  aceasta m  al tura i num rului unor ast-
fel de blasfemiatori, vorbi iă pură şiă simpluă uŢă Ţeadev r. Dac  astfel de 
blasfemii sunt rostite de cineva, ele sunt roadele temperamentului vor-
bitorului, rodul – voi spune propriile dumneavoastr  cuvinte – „îŢtune-
riculuiăŢeilumiŢatăalăuŢţraăşiăalălipseiăechilibrului duhovnicesc alăaltţra”.ă
ŞiăcâtădeăamarŢicăeste, vl dica, faptul c  şiădumneavoastr , în egal  m -
sur , ar ta i lipsa echilibrului duhovnicesc. Pentru dragostea dumnea-
voastr  de creştiŢ, care, aşaăcumăspuŢe i, areă„uŢăaŢumităcurajădeăaăcre-
de c  afirma ia amenin toare a Domnului (Matei 12: 31 – Orice p catăşiă
orice hul  se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va 
ierta) nu va fi aplicat  cu toat  stricte ea acestor neferici i”, cu toate a-
cestea nu îndr zni i s  g si i o alt  modalitate mai iubitoare de a ac iona 
asupra lor decât decretul sinodului vostru din 24 iulie (6 august) 1929, 
nr. 1864, care interzice, în ciuda tuturor rug min ilor, s vârşireaăslujbeiă
de înmormântare pentru cei care mor înstr ina i de administra ia biseri-
ceasc  a dumneavoastr . F r  s  mai men ion m mirungerea din nou a 
celor boteza i, care au fost mirui iăcuăacelaşiăSfâŢtăMirăcuăcareămiruiescă
preo iiăsupuşiădumneavoastr , sau cununarea din nou a celor deja cunu-
na i. În aprilie, îngrijorat de greşeal , v-a iă ţcupat cu ridicarea anate-
melor Sinodului din 1667 (adic  cele împotriva rascolnicilor), în timp ce 
în august a iăconsolidat disputa bisericeasc  stârnit  de activitatea dum-
neavoastr  şiăcare înc  nu este clar  pentru to i, f când din ea o animo-
zitate bisericeasc  ireconciliabil .  

Nu uita i c  stârni i animozitate... în primul rând împotriva celor 
care, în timpul existen ei renova ionismului de diferite intensit i, prin 
tr irea lor ortodox , f r  s  cunoasc  legiuirile scrise, au determinat f r  
greşăadev rulăbisericescăauteŢticăşiăi-au întors la el pe îŢşişiăp storii care 
erau gata s  se clatine pe cale din cauza aplic riiă livreştiă aă caŢţaŢelţră
scrise. În decretul nr. 1864 al sinodului dumŢeavţastr  aud o sentin  
similar  celei a marilor preo i evrei: Dar mul imea aceasta care nu cu-
Ţţaşte Legea este blestemat  (Ioan 7: 49). 
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Acest lucru decurge, bineîn eles, din faptul c  dumneavoastr  şiă
sinodul în elege i o atitudine negativ  fa  de activitatea dumneavoastr  
de administrare bisericeasc  ca pe o negare a Bisericii îns şi, a Tainelor 
eiăşiăaătuturţrălucr rilor ei sfinte. De aceea v  uimeşteăatâtădeămultăfaptulă
c , în timp ce euăreŢuŢ ăla slujirea Liturghiei cu dumŢeavţastr , cu toate 
acestea nu m  consider nici pe mine însumi, nici pe dumŢeavţastr ăca 
fiind în afara Bisericii. Dumneavoastr  declara i c , „pentru gândirea bi-
sericeasc , o astfel de teorie este cu totul inacceptabil ”; „esteăţăîŢcerca-
re de a ine ghea a pe un gr tarăîŢciŢs”.ăDac  în acest caz este vreo încer-
care din partea mea, nu este aceea de a ine ghea a pe un gr tar încins, ci 
mai degrab  de a topi ghea a aplic rii canoanelor într-un mod dialec-
tic-c rtur resc şiădeăaăp stra sfin enia duhului lor. Eu m  ab in a litur-
ghisi cu dumneavoastr  nu pentru c  TaiŢaăTrupuluiăşiăaăSâŢgeluiăDţm-
nului nu s-ar înf ptui la slujirea noastr  împreun , ci deoarece a ne îm-
p rt şiădiŢ acelaşiăPţtirăalăDţmŢuluiăŢe-ar fi amândurora spre judecat  
şiăcţŢdamŢare, de vreme ce starea noastr  interioar , tulburat  de felul 
diferit în care în elegem rela ia noastr  bisericeasc , ne-ar lipsi de posi-
bilitatea de a aduce, cu deplin  pace a duhului, mila p cii, jertfa laudei. 

Prin urmare, re inerea mea în totalitate v  are în vedere doar pe 
dumneavoastr  şiăpe ierarhii îŢăacelaşiăcuget cu dumneavoastr , dar nu 
şi pe clericii de rând şi, cu atât mai pu in, pe laici. Printre clericii de 
rând, foarte pu ini sunt adep i cţŢştieŢ i ai politicii bisericeşti a dum-
neavoastr ...  

Oricât de mult a i exagera autoritatea canoanelor la care v  referi i 
când îi acuza i pe cei care nu v  ascult ,ăinterpret rile voastre nu produc 
prea mare impresie nici asupra celor careăŢuăv ăascult , nici asupra co-
munit iiăbisericeştiăcaăîŢtreg, care înceteaz  cu totul de a se mai încrede 
în canonicitatea pţlemic ă dezvoltat  printre noi în propor ii înfricoş -
toare de când cu apari ia renova ionismului. Aminti i-v  cum, pe baza 
literalismului canonic, aşa-zisul sinod din 1923 alc tuit din renova io-
Ţiştiă l-a condamnatăpeăpatriarhăşiăŢuădţarăc  l-a lipsit de rang, ciăşiădeă
haina monahal . Prin urmare, vl dica, nu abuza i de litera normelor ca-
nonice, ca s  nu transform m sfintele canoane în simple canoane. Via a 
bisericeasc  din ultimii ani este compus  şiăîmplinit  nu dup  sensul lite-
rală ală caŢţaŢelţr.ă ÎŢsuşiă traŢsferulădrepturilţră şiă ţbliga iilor patriarhale 
Mitropolitului Petru s-a f cut într-uŢămţdăiŢedităşiăŢecuŢţscutăîŢăcanoa-
ne, dară cţŢştiiŢ a bisericeasc  a acceptat aceast  modalitate inedit  ca 
mod de p strare a integrit ii rangului patriarhal, considerând-o pe cea 
din urm  ca fiind garantul principal pentru modul nostru de via  orto-
dox, în special cu privire la negarea renova ionist  a ideii de patriarhie. 

 
* * * 
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La aceast  scrisoare, Mitropolitul Serghie a r spuns cu epistola din 
20 decembrie/2 ianuarie 1930, ap rându-şiă „drepturile” cu deplina au-
toritate pe care ar fi avut-o ca patriarh. La scurt timp dup  aceast  scri-
soare, Mitropolitul Serghie şiă siŢţdulă s u au anun at c  Mitropolitul 
Chiril fusese supus unei judec iăbisericeştiăşiă fuseseăeliberat din admi-
nistrarea eparhiei sale; cu toate acestea, spre deosebire de Mitropolitul 
Iţsifă şiă de al i oponen i mai categorici, el nu fusese înc  suspendat cu 
des vârşireăşiăŢiciăŢuăaăfţstădeclaratăcaăfiiŢdăîŢăafaraăBisericii. 

Nu s-a mai f cut nimic de c treă niciunul dintre ierarhi pân  în 
1933, când Mitropolitului Chiril i s-a dat o scurt  perioad  de libertate 
(îŢăţraşulăGja k)ădiŢăexilurileăşiăîŢtemŢi rile sale. La 15/28 iulie în acel 
an, a adresat o ultim  scrisoare Mitropolitului Serghie, prezentându-şi 
pe scurt situa ia (textul rus în Regelson, pp. 175-179). Începe astfel (refe-
rindu-se la cel de-al 70-lea an din via a sa, pe care tocmai îl împlinise):  

„AjuŢgâŢdălaăvârstaăcareăeste, dup  cuvântului sfântului psalmist, 
începutul limitei vie iiăţmeŢeştiăpeăp mânt (Psalm 89: 10), stând, ca s  
zic aşa, pe marginea mormântului, îmi recunosc datoria de a le explica 
fra ilor mei – arhip storilor, p storilor şiăţameŢilţrăcredinciţşi – de ce 
v  consider un uzurpator al autorit iiăbisericeştiă şiă refuză s  m  supun 
decretelor dumŢeavţastr  administrativ-bisericeşti, precumăşiăcelţrăaleă
sinodului pe care l-a i stabilit. Cu toate acestea, nu am nicio posibilitate 
direct  de a face m rturisirea mea auzit  în Biseric  şi, prin urmare, 
sunt obligat s  fac aceasta adresând-o dumneavoastr , careăcuăŢeruşina-
re afirma i c  sunte i Episcopul Suprem al rii, poate din sincer  greşa-
l , şi, în orice caz, cu îng duin a tacit  a unei p r i dintre fra ii episcopi, 
care sunt acum vinova i împreun  cu dumŢeavţastr ăde înc lcarea bu-
nei ordini canonice a BisericiiăOrtţdţxeăRuse.” 

Restul acestei epistole detaliaz  înc  o dat  motivele Mitropolitului 
Chiril de a refuza acceptarea autorit ii pe care Mitropolitul Serghie o 
pretindea în Biseric . 

În timpul acestei perioade de libertate, Mitropolitul Chiril a intrat 
activ în contact – elăîŢsuşiăîncurajându-iăşiăţrgaŢizâŢdu-i – cu „ceiăcareă
Ţuă îlă pţmeŢeau”ă peă Mitropolitul Serghie, cei care pomeneau doar nu-
mele MitropolituluiăPetruălaăsfiŢteleăslujbeăşiăcareăîşiădezvoltaser  o or-
ganiza ie bisericeasc  separat , numit  maiă târziuă „Biserica din cata-
combe”.ăÎŢădţu  epistole scrise înainte de arestul s u din iulie 1934, el 
ofer  fundamentul canonic pentru activitatea sa, care continu  s  fie pâ-
n  în ziua de ast zi fundamentul canonic nu doar al Bisericii din cata-
combe din Rusia „care seăafl ăîŢăîŢgr dire”, ciăşiăalăBisericii ruse din afa-
ra Rusiei. Decretul Patriarhului Tihon din 7/20 noiembrie 1920, pe care 
Mitropolitul Chiril îl citeaz  ca fiind baza canonic  specific  pentru orga-
nizarea bisericeasc , afirm  c  cei care au rupt leg tura cu centrul biseri-
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cesc de la Moscova ar trebui s  se organizeze pe cât este posibil în condi-
iile date, alegându-l pe cel mai în vârst  dintre ei ca ierarh conduc tor. 

 
 

EPISTOLA NR. 4: ianuarie 1934 
(Textul în rus  la Regelson, pp. 179- 181) 

 
R spuns la opinia cuiva despre faptul c  era 
obligatoriu pentru Mitropolitul Chiril s  se 

autoproclame loc iitor pân  la eliberarea Mitropolitului 
Petru 

 
Consider c  dezordinea din Biserica Ortodox  Rus  ŢuăpriveşteăîŢ-

v tura pe care o ine, ciăpriveşteăadmiŢistra ia. Men inerea unei ordini 
potrivite în administra ia bisericeasc  de la moartea Preafericitului Pa-
triarh Tihon pân  la întrunirea unui sinod bisericesc legitim este asigu-
rat  prin testamentul preafericitului p rinte patriarh, pe care l-a l sat 
prin autoritatea dreptului special dat doar lui, şiăcareăŢuăesteătraŢsmisi-
bil nim nui altcuiva, de a numi un înlocuitor pentru sine îŢsuşi.ăAcestă
testament este norma administra iei Bisericii ruse pân  când con inutul 
acestui document va fi epuizat în întregime. Ierarhul care poart  respon-
sabilitatea loc iitorului patriarhală îşiă meŢ ine autoritatea bisericeasc  
pân  la alegerea de c tre un sinod a unui nou patriarh. Dac  este o întâr-
ziere în alegerea patriarhului, loc iitorul r mâne în postul s u pân  la 
moartea sa, sau pân  la renun area sa voluntar  la el, sau pân  la înde-
p rtarea sa, în urma unei judec i bisericeşti.ăElăŢuăareăŢiciţăautţritateă
de a-şiăŢumiăpeŢtruăelă îŢsuşiăuŢă înlocuitor cu drepturi identice cu pro-
priile sale drepturi ca loc iitor. El poate s  aib  doar un înlocuitor tem-
porar pentru chestiuni curente, care s  ac ioneze conform instruc iŢni-
lor sale. În acest punct trebuie g sit  eroarea Mitropolitului Serghie, de 
vreme ce el s-a recunoscut pe sine, în absen a Mitropolitului Petru, ca 
având toate drepturile ca loc iitor. P catul s u const  în dep şireaăauto-
rit ii sale, şiăepiscopatul ortodox nu ar fi trebuit s  recunoasc  o astfel 
de autoritate, şi, odat  cţŢviŢşiădeăfaptulăc  Mitropolitul Serghie admi-
nistra Biserica f r  pov uirea Mitropolitului Petru, ar fi trebuit s  fie 
pedepsit prin puterea ukazului patriarhal din 7/20 noiembrie 1920, pre-
g tindu-se s  dea un r spuns cu privire la activitatea sa Mitropolitului 
Petru sau unui sinod. Dac  loc iitorul ar muri înainte de întrunirea unui 
sinod, este esen ial din nou s  ŢeăîŢtţarcemălaătestameŢtulăpatriarhalăşiă
s  recuŢţaştemăcaăavâŢdădrepturiădeăloc iitor pe unul dintre ierarhii înc  
în via  indica i în testamentul patriarhal. Dac  ŢiciuŢulădiŢtreăaceştiaă
nu este în via , atunci efectul testamentului înceteaz , iar Biserica trece 
în mod automat la administra ia conform  cu ukazul patriarhal din 7/20 
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noiembrie 1920, şiăefţrturileăcţmuŢeăaleăepiscopatului ar trebui s  adu-
c  la realizare întrunirea unui sinod pentru alegerea unui patriarh. 

Prin urmare, doar dup  moartea Mitropolitului Petru sau dup  în-
dep rtarea sa legiuit  g sesc pentru mine nu doar posibil, ci chiar obli-
gatoriu, s  intervin în mod activ în administra ia general  a Bisericii ru-
se. Pân  atunci, ierarhii care îl recunosc drept ierarh conduc tor doar pe 
Mitropolitul Petru, pomenindu-i numele cu bun  rânduial  la sfintele 
slujbe şiăŢerecuŢţscâŢdăadmiŢistra ia lui Serghie ca succesiune legitim , 
pot exista paralel cu cei care îl recunosc pe Mitropolitul Serghie, pân  la 
o judecat  sinodal . Cei izgoni i din eparhiile lor ar trebui s -i pov u-
iasc  duhţvŢiceşte pe cei pu ini care îi recunosc ca arhip stori ai lor, iar 
cei care nu au fost izgoni i ar trebui s  pov uiasc  via a duhţvŢiceasc  a 
întregii eparhii, prin orice mijloace, fiind în leg tur  unii cu al iiăşiăsus i-
nând unitatea bisericeasc . 

Pentru mine personal este imposibil în momentul acesta s  ies în 
fa  şi, de vreme ce sunt cu totul nesigur de reac iile avute de Mitropoli-
tul Petru, nu pot fi sigur de opiniile sale reale, pentru a m ădecide cum 
s  ac ionez. În orice caz, eu nu pot fi loc iitorul Mitropolitului Petru în 
bun  rânduial  f r  decretul s u cu privire la aceasta. Dar, dac  Mitro-
politul Petru renun  în mod voluntar la postul s u de loc iitor, atunci, 
prin autoritatea testamentului preafericitului p rinte patriarh şiăaăf g -
duin ei pe care i-am dat-o, îmiăvţiă împliŢiă îŢdatţrireaăşiă îmiăvţiăasumaă
greutatea postului de loc iitor, chiar dac  Mitropolitul Petru ar fi numit 
uŢăaltăsuccesţrăpeŢtruăelă îŢsuşi, deoarece nu are niciun drept s  fac  o 
astfel de numire. 

 

EPISTOLA NR. 5: februarie 1934 
(Textul în rus  la Regelson, pp. 181-184) 

C tre un ierarh nenumit 
 
Hristos în mijlocul nostru! Preasfin ia Voastr , Preasfin ite St pâ-

ne, iubit în Domnul, frate Arhiepiscop! 
Rândurile voastre pline de condescenden  şiăîŢcredereăfa  de mi-

ne, un p c tos, mi-au oferit consolare adânc . Domnul s  v  mântuias-
c ! Sunte i îndurerat deăîŢcetiŢealaămeaăşiăde ceea ce v  pare precau ie 
excesiv . Ierta i-m  pentru c  v  întristez astfel şiămaiăave i pu in  r b-
dare cu mine. Nu oboseala din cauza lungilor peregrin ri a provocat a-
ceasta, ci incompleta clarificare a condi iilor care m  înconjoar  pe mine 
şiăpeăŢţiătţ i.ăÎmiălipseşteăaceast  claritate nu pentru o evaluare a condi-
iilor în sine, ci pentru o în elegere potrivit  a concluziilor provenite din 

ele şi care se dovedesc a fi inevitabile pentru cei care le-au creat. Proba-
bil nu va dura mult pân  la punerea în practic  a acestor concluzii şi, a-
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tunci, prezen a faptelor va convinge pe toat  lumea de necesitatea unor 
ac iuni hot râte în conformitate cu nevoile momentului.  

Dar exist , într-adev r, chiar atât de pu ine astfel de fapte? – a i 
putea întreba. Da, nu sunt pu ine, dar receptarea lor este reflectat  în 
cţŢştiiŢ a comunit iiăbisericeştiăîŢtr-o astfel de varietate de nuan e, în-
cât sub nicio form  nu pot fi reduse la o singur  tulpin . Necesitatea 
unui antidot corector este recunoscut , dar nu este niciun fundament 
comun pentru aceasta, iar Mitropolitul Serghie în elege bine avantajul 
unei astfel de situa iiăşiăŢuăîŢceteaz  s  profite de pe urma ei. Într-una 
din cele dou  scrisori c tre mine, nu chiar f r  temei, el arat  diferen a 
de opinie în rândul celor care i-auăadresatăreprţşuri şiăpriŢ urmare, bi-
neîn eles, nu le ia în considerare. Acuza ia de erezie, chiarăşiăcea mai de-
cisiv , este capabil  de a-i cauza doar un zâmbet pe buze, ca un pretext 
pl cut pentru a consola din nou, prin mijlocirea m iestriei dialecticii sa-
le canonice, pe cei care men in comuniunea cu el având certitudinea ire-
prţşabilit ii sale depline cu privire la dogm . 

Cu toate acestea, printre ei nu pu ini sunt cei care v d eroarea mul-
tora dintre m surile Mitropolitului Serghie, dar, de vreme ce ei în eleg în 
acelaşiămţdăcaăşiădâŢsulăsursaăşiăgradulăautţrit iiăpeăcareăşi-aăîŢsuşit-o, 
ei rabd  în mod condescendent aceste erori ca pe un fel de ademenire 
prin putere, iar nu ca pe ţă îŢsuşireăaăei în mod criminal.ăReprţşâŢdu-i 
lui neputin a de a se fi opus unei erezii, şiăpriŢăurmareăapar inând ei, ris-
c m s  îi lipsim de posibilitatea psihologic  deăaăseăreuŢiăcuăŢţiăşiăîiăpier-
dem pentru totdeauna pentru ortodoxie. Pân  la urm , recuŢţaştereaă
apartenen ei la o erezie este mult mai dificil  decâtărecuŢţaştereaăiŢcţ-
rectitudinii în elegerii ordinii exterioare a vie iiăbisericeşti.ăEsteăŢecesară
caăpeŢtruăuŢiiăcaăaceştia, care au sufletul nobil, afirma iile autoritare ale 
Mitropolitului Serghie s  fie explicate ca o inven ie personal  a sa, iar nu 
ca un drept care este bazat pe testamentul preafericitului p rinte patri-
arh. To i trebuie s  realizeze c  acest testament nu se aplic  sub nicio 
form  Mitropolitului Serghie şiăcelţrăcaădâŢsul. 

Doar cele trei persoane men ionate în testament puteau accepta 
drepturileăşiăţbliga iile patriarhale şiădţarăacestţraătreiă leăapar ine per-
sonal dreptul de a se eviden ia ca centru bisericesc temporar pân  la ale-
gerea unui nou patriarh. Dar ei nu pot s  cedeze în întregime acest drept 
oricui dup  voia lor, deoarece testamentul patriarhului este un docu-
ment cu o origine cu des vârşire excep ional , legat prin consfin ire si-
nodal  doar de persoana primului nostru patriarh. Prin urmare, prin 
moartea tuturor celor trei candida i indica i în testament, testamentul 
Patriarhuluiă TihţŢă îşiă pierdeă validitatea, iar administra ia bisericeasc  
se va stabili pe baza ukazului din 7/20 noiembrie 1920. Trebuie s  fim 
c l uzi i de acest ukaz şiă îŢă cazulă imposibilit ii temporare de a avea 
contact cu persoana care poart  demnitatea centrului bisericesc prin pu-
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terea testamentului. Acest lucru trebuie men iŢutăşiăîŢămţmeŢtulăistţrică
prin care trece Biserica acum. 

În elegerea diferit  a testamentului patriarhal, care este afirmat  
de Mitropolitul Serghie, a dus deja la faptul c  testamentul care a fost 
l sat pentru a asigura alegerea rapid  a unui nou patriarh a devenit fun-
damentul substituirii persoanei patriarhului în administra ia bisericeas-
c  deăuŢăaŢumită„patriarhat”ăsinodal. Nu îndr znim s  judec m dac  bi-
ŢecuvâŢtareaăluiăDumŢezeuăseăţdihŢeşteăpesteăaceast  ac iune a Mitro-
politului Serghie, pân  când un sinod legitim nu va afirma prin sentin a 
sa judecata Duhului Sfânt cu privire la el. Cu toate acestea, la fel ca tot 
ceea ce era înrudit cu renova ionismul, Ţuăputemă recuŢţaşteă adminis-
tra ia bisericeasc  renovat  de Mitropolitul Serghie ca fiind administra-
ia noastr  ortodox  venind prin succesiune de la Preafericirea sa, Patri-

arhulăTihţŢ.ăŞi, prin urmare, r mânând în unitatea canonic  cu Mitro-
politul Petru, loc iitorul patriarhal, în cazul prezentei imposibilit i de a 
lua leg tura cu dânsul, noi recuŢţaştemăcaăsiŢgurulălucruălegitimăţrgani-
za ia administra iei bisericeştiăpeăbaza ukazului patriarhal din 7/20 no-
iembrie 1920. 

Eu cred cu fermitate c  episcopatul ortodox, cu unitate fr easc  şiă
cu sus inere reciproc , va men ine Bisericaărus , cu ajutorul lui Dumne-
zeu, în vechea ortodoxie pe toat  perioada validit ii testamentului pa-
triarhal şi o va conduce spre un sinod legitim...  

Mi se pare c  nici dumneavoastr  îŢşiv , nici corespondentul dum-
neavoastr  nu distinge i între acele ac iuni ale Mitropolitului Serghie şiă
ale partizanilor s i care sunt realizate de ei în mod legiuit, prin puterea 
acelor drepturi date de har, primite prin taina preo iei, de celelalte acti-
vit i, care sunt realizate printr-o dep şireăaădrepturilţrălţrăsacramenta-
leă şiă pţtrivită vicleŢieiă ţmeŢeşti, caă mijlţcă deă prţtejareă şiă sus inere a 
drepturilor inventate de ei în Biseric .ăAşaăsuŢtăac iunile episcopului Za-
hariaăşiăaleăpreţtuluiăPatapţvădespreăcareăvţrbi i. Acestea sunt acte sa-
cramentale doar în form , în timp ce în esen  sunt o uzurpare a activi-
t ii sacramentale şi, prin urmare, sunt blasfemiatoare, f r  har, non-
ecleziale. Dar Tainele s vârşiteădeă serghiaŢiştiiă careă suŢtăhirţtţŢi i co-
rectăşiăŢuăsuŢtăcaterisi i de la slujirea de preot sunt f r  îndoial  Taine 
mântuitoare pentru cei care le primesc cu credin , în simplitate, f r  
discu iiăşiăîŢdoieli privind eficien a lor, şiăŢiciăŢuăsuspecteaz  m car ceva 
incorect în ordinea serghianist  a Bisericii. Dar, îŢăacelaşiătimp, ele slu-
jesc spre judecat  şiă spreă cţŢdamnare pentru cei care le s vârşescă şiă
pentru cei care se apropie de ele în elegând bine neadev rul care exist  
în serghianism şi, prin lipsa lor de opozi ie fa  de aceasta, arat  o indi-
feren  criminal  fa  de batjocorirea Bisericii. De aceea, este esen ial 
pentru un episcop ortodox sau pentru un preot s  se re in  de la comu-
niunea de rug ciune cu serghiaŢiştii.ăAcelaşiă lucruăesteăeseŢ ial pentru 
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laiciiă careă auă ţă atitudiŢeă cţŢştieŢt  fa  de toate detaliile vie ii biseri-
ceşti. 

 
 

CONCLUZIE 

Epistolele Mitropolitului Chiril care ne-au parvenit trateaz  uŢaăşiă
aceeaşiă chestiuŢe: pozi ia canonic  a Mitropolitului Serghie în Biserica 
Ortodox  Rus . Dar semnifica ia lor merge mult dincolo de simpla ches-
tiuŢeă aă „cţrectitudiŢii”ă sauă „iŢcţrectitudiŢii”ă caŢţŢice.ă Canoanele au 
fost f cuteăpeŢtruăaăfaceăţrdiŢeăpriŢtreăcreştiŢi, nu pentru a-i pune în c -
maşaă deă fţr  a legalismului, şiă astfelă epistţleleă Mitropolitului Chiril, 
care sunt pline de aceast  stareădeăcţŢştiiŢ , sunt un dreptar pentru noi 
în dificult ileăşiăcţŢdi iile canonice adesea f r  precedent ale ortodoxiei 
secolului al XX-lea. Apostazia vremurilor noastre, într-un grad unic în 
istţriaă creştiŢismului, continu  în primul rând nu prin înv turi false 
sau prin devia ii canonice, ci mai degrab  printr-o fals  în elegere a or-
todoxiei de c tre cei care pot fi chiar perfectăţrtţdţcşiăîŢăîŢv tura lor 
dogmatic  şiă îŢă situa ia lor canonic . Oă „ţrtodoxie” corect , lipsit  de 
duhul adev ratuluiă creştinism – acesta este sensul serghianismului, şiă
nu poate fi comb tutăfiiŢdăŢumită„erezie”, ceea ce nu este, nici prin deta-
lierea neregulilor sale canonice, care sunt secundare fa  de ceva mult 
mai important. 

Din nefericire, pu ini par a fi în stare s  în eleag  aceasta în vre-
murile noastre de supra-simplific riăîŢşel toare. Mitropolitul Serghie în-
suşi, în ciuda reputa iei sale teologice, nu putea în elege pozi ia Mitro-
politului Chiril, careăŢuăesteăŢimicăaltcevaădecâtăechilibrataă„caleăîmp r -
teasc ”ăaăcump t rii ortodoxe între extrema renova ionismuluiăşiăaălega-
lismului serghianist, pe de o parte, şiăacuza ia prea gr bit  de erezie ser-
ghianist  şiădeălipsaăharului, pe de alt  parte. Pozi ia Mitropolitului Chi-
ril este înc  mai important  prin faptul c  situa ia Bisericii Greceşti din 
secolul XX a fost foarte asem n toare cu cea a Bisericii ruse: reforma 
calendarului nu a fost nici ea o chestiune de erezie sau (în primul rând) 
de înc lcare canonic , şiăŢegareaăharuluiă fie în Tainele noilor calenda-
rişti, fie în cele ale vechilţrăcaleŢdariştiăŢuăaăservitădecâtălaăm rirea du-
huluiădeăfragmeŢtareăşiălaăîmpiedicarea oric rei posibile reconcilieri în-
tre cei care au r mas în tradi ieăşiăcei care au urmat reformatorilor pân  
acum, împotriva voin ei lor. MitrţpţlitulăChirilăşi-a asumat organizarea 
unei organiza iiă bisericeştiă separate doar cu mult  şţv ial , şi a f cut 
astfel nu deoarece credea c  dţarăelăşiăcei care îl urmau constituiau Bi-
serica adev rat , ci doar pentru a evita dependen a fa  de aceia a c ror 
m rturisire a ortodoxiei fusese compromis , deşiă îŢc  mai erau parte a 
aceleiaşiăBiserici.ăPţzi ia de ast zi a Bisericii ruse din afara Rusiei cu pri-
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vire la celelalte jurisdic iiăruseăesteăaceeaşiăcuăceaăaăMitropolitului Chiril 
fa  de sinodul serghianist, şiărela ia ei cu celelalte Biserici ortodoxe din 
lumea liber  se îndreapt  îŢăaceeaşiădirec ie, deşiăcţmuŢiuŢeaăcuăeleăîŢ-
c  nu a fost rupt  în mod formal. Mesajul de modera ie al Mitropolitului 
Chiril este astfel înc  foarte aplicabil în zilele noastre. 

Deosebirea important  pe care o face Mitropolitul Chiril între Tai-
nele adev rate ale cleruluiăserghiaŢistăşiă„uzurpareaăactivit ii sacramen-
tale”ămaŢifestat  în acte ca interdic iile Mitropolitului Serghie şiă excţ-
munic rileăcelţrăcareăŢuăerauădeăacţrdăcuă„Ţţuaăsaăpţlitic  bisericeasc ” 
este de asemenea una important  pentru vremurile noastre. Aplicarea 
„literal ”ă aă caŢţaŢelţr, pe care Mitropolitul Chiril o condamn  atât de 
aspru, nu poate în elege aceast  distinc ie; şi, astfel, unii oameni se pot 
g si într-o pozi ieăcareăpţateăfiă„cţrect  diŢăpuŢctădeăvedereălegal”, dar 
care s  fie în acelaşiă timpă prţfuŢdă Ţe-creştiŢ  – caă şiă câŢdă cţŢştiiŢ a 
creştiŢ  ar fi obligat  s  asculte orice porunc  a autorit ilţrăbisericeşti, 
atâta timp cât aceste autorit iă suŢtă cuă tţtulă „caŢţŢice”.ăAcestă cţŢceptă
obtuz al ascult rii de dragul ascult rii este una dintre principalele cauze 
ale succesului serghianismului în secolul nostru – atât în interiorul, cât 
şiăîŢăexteriţrulăpatriarhiei moscovite. Desigur, cţŢştiiŢ aăcreştiŢ  nu ac-
cept  excomunic rile unei autorit iăbisericeştiăf cute sub presiune poli-
tic  sau sub orice alt fel de presiune non-ecleziastic  (fie din partea sul-
tanului turc asupra patriarhiei de Constantinopol în secolul al XIX-lea, 
fie din partea autorit ilor comuniste asupra patriarhiei Moscovei în se-
colul nostru), dar este un fel de legalism ecleziastic s  se trag  de aici 
concluzia c  toate Tainele unei astfel de autorit iăbisericeştiăsuŢt, prin 
urmare, f r  har. 

Poate c  epistolele Mitropolitului Chiril prezint , pe cât de clar 
poate fi afirmat, adev rul c  legeaăşiă îŢv tura Bisericii lui Hristos nu 
pot fi niciodat  o chestiune de simpl  „ascultare”, f r  suflet. Biserica 
din catacombe din interiorul Rusiei din ziua de ast zi (atât cât cuŢţaş-
tem noi) împreun  cu Bisericaărus  liber  din afara Rusiei nu au negat 
Tainele patriarhiei moscovite, dar nu au nicio comuniune cu ea; astfel, 
Ţuăiauăparteă laăacteleăŢecreştiŢeăf cuteă îŢăŢumeleă„ţrtţdoxiei”ădeăc tre 
conducerea moscovit  sub presiunea comunist , dar nu sunt, de aseme-
nea, nici lipsi i de solidaritatea cu un m rturisitor, cumăară fiă p riŢteleă
Dimitrie Dudko, din cadrul patriarhiei moscovite, cu care comuniunea 
canonic  deplin  nu este posibil  din cauza conducerii sale dominate de 
politic . 

În cele din urm , accentul pus de Mitropolitul Chiril pe unitatea de 
cugetare a celor care c l toresc pe calea adev ratei ortodoxii ne arat  
propria noastr  cale ast zi. Conduc tţriiă „ortodoxiei lumii”ă urmeaz  o 
politic  d un toare de renova iţŢismă şiă apţstazie, dar încercarea de a 
defini punctul exact de unde ei, şiăîŢăspecial urmaşiiălţrăŢeştiutţri, vor fi 
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p r sit ortodoxia f r  speran  de reîntoarcere esteăuŢă lucruă riscaŢtă şiă
zadarnic. Aceast  judecat  nu este a noastr . Dar nou  ne este dat s  
st m neclinti i în adev rata tradi ie a ortodoxiei transmise nou  de P -
rin ii Ţţştri, s  nu avem comuniune cu cei care particip  la apostazia de 
la adev ratulăcreştiŢism şiăs -i c ut m pe cei îŢăacelaşiăcuget care sunt 
hot râ i s  fieăcrediŢciţşiăortodoxiei pân  la moarte. Pe un astfel de fun-
dament, Biserica din catacombe a r mas neclintit  pân  ast zi în Rusia 
sovietic , aşteptâŢdăziuaăîŢăcareăvaăputeaăs -şiăm rturiseasc  liberăşiădes-
chis crediŢciţşiaăfa  de Hristos. 
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16. Arhiepiscopul Varlaam 
FRATELEăS U, EPISCOPUL GHERMAN, ŞIăSCRISORILEăLOR 

 
Pomeni i la 8 iunie (†1942) 

 
Slav  milei f r  deăsfârşităaăluiăDumŢezeu. 

Via a este o lupt  şiăţăsuferiŢ  pentru binele suprem  
şiăpeŢtruăDţmŢul. Cu cât suferim mai mult cu umilin ,  

cu atât devenim mai cura iăşiădeveŢimătraŢsceŢden i în duh. 
Arhiepiscopul Varlaam 

 
Înc  nu era mort, în groaznica închisoare Vologda. Arhiepiscopul 

Varlaam, acelă uimitţră ierarhă şiă p timitor al p mântului rus, a fost pe 
punctul de a muri de foame în iarna lui 1942. Dezbr cat de demnitatea 
sa episcopal  şiă preţ easc  şiă chiară umaŢ , abandonat cu des vârşire, 
f r  cele necesare pentru a supravie ui şiăefectivăparalizat (din cauza in-
flam rii severe a venelor), el a fost l sat acolo s  moar  caăuŢă„duşmaŢă
alăpţpţrului”.ăAtâtăelăcâtăşiăpţpţrulăştiauăfţarteăbiŢeăciŢeăeraăduşmaŢulă
p mântesc al rasei umane – autoritatea atee, care, ca un parazit, uzurpa-
seăputereaăşiăextermiŢaăf r  mil  demnitatea uman  şiăsfiŢ enia în Rusia 
sfânt  mult suferind .ăŞiăaici, pe un pat de paie murdar, abia acoperit cu 
ŢişteăzdreŢ e pline deja de insecte înghe ate, z cea un om sfânt. Vântul 
urlând afar , cuărafaleădeăplţaieăşiăz pad , îi cânta deja imnele de înmor-
mântare, r sunând cu putere între pere ii închisorii sau reverberând i-
petele şiăstrig tele abia auzite ale oamenilor executa i, care, conform sis-
temului lui Lenin, trebuiau s  fieă „extermiŢa iă caă iŢsectele”, pentru a 
face loc unei alte rase: clasa comunist  îŢă„sţcietateaăf r  clase”. 

ÎŢăliŢişteămţrmâŢtal , deplin , el z cea în singur tatea lui, de mul-
t , mult  vreme, în elegând misterul solemn al suferin ei omeŢeştiă îŢă
aceast  „valeă aă plâŢgerii”, t râmul nostru p mântesc, ascultând pulsul 
vie ii sale, care curând, precum ecourile muribunde ale chinurilor de 
moarte ale fra ilor s i, va ajunge la un cap t... Şiă dţară p tura aparent 
c lduroas  şiămţale a z pezii care c dea, acoperind faptele sângeroase 
ale oamenilor r i, ascuŢdeaătţtăceeaăceăeraăaspruăşiăr uăşiăreflectaăîŢăal-
bul ei puritatea veacului ce va s  vin . 

 
I. 

1887-1913 
 
Tambovul, o provincie patriarhal  veche în inima Sfintei Rusii, era 

casa a doi fra i, episcopi uimitori, a c ror semnifica ie const  nu doar în 
faptul c  şi-au dat vie ile ca m rturisitori ai lui Hristos, ciăşiăîŢăîŢv tu-
ra lor patristic  privind suferin ele ca mijloc sigur de dobândire a cur -
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iei, aăcuŢţaşteriiăde siŢeăşiăaăîŢdumŢezeirii.ăÎŢtr-un timp de schimbare 
epocal  şiăabrupt , când o filosofie materialist  anti-creştiŢ  a fost pro-
pagat  universal ca singurul adev r, nel sând loc pentruăcreştiŢismăŢiciă
m car ca opinie minoritar , mul i oameni s-au g sit la marginea dispe-
r rii. Atunci, înv tori mângâietori de suflete precum aceştiă fra i, bine 
înr d cina iă îŢăcuŢţaştereaăpatristic  a sufletuluiăumaŢăşiăa legilor sale 
duhţvŢiceşti, au oferit un ajutor indispensabil în înfruntarea realit ii 
triste a vie ii sovietice de zi cu zi, atât de ostil  şiăde nefireasc  pentru 
experien a de o mie de ani a Sfintei Rusii. 

Viitorul ierarh Varlaam s-a n scut la 8 iunie 1878, în familia de 
negustori înst ri i şiă evlaviţşi aă luiă ŞtefaŢăRiaşen ev şi, la botez, a fost 
numit Victor. În 1896 a absolvit Gimnaziul ClasicăTambţvăşiăaăiŢtratălaă
Academia Teologic  din Kazan, în timp ce fratele s u mai tân r, Nicolae, 
viitorul episcop Gherman, evident sub influen a fratelui s u, a mers di-
rect la Seminarul Teologic din Tambov şi, dup  absolvire, în 1902, şi-a 
urmat fratele, de asemenea, la Academia din Kazan. 

Când Victor a ajuns la Academie, rectorul Antonie Hrapovi ki toc-
mai fusese hirotonit episcop, şiăatmţsferaădeălaăşcţal  era la apogeu. To i 
studen ii tr iau o via  de inspira ie teologic  şiă ascetic . To i erau în-
tr-un cuget, domina i de rectorul entuziast, care era atât un educator mi-
sionar dinamic, câtăşiăuŢăiŢtelectualăîŢăpasăcuătţateăcurentele vremii sale. 
Sufletul acestei familii academice erau slujbele bisericeştiăîn duh mona-
hal, inute în paraclis, unde adesea aveau loc şi tunderile în monahism 
ale studen ilor care doreau s -şiădediceăvia a slujirii Bisericii Ortodoxe. 

Victor s-aăcufuŢdatăîŢăacestătţreŢtădeăactivitateăşiăaădeveŢită iŢdis-
pensabil ca paracliser. Conduc torul lor duhovnicesc, un ucenic al stare-
ului Ambrozie de la Optina, era schiarhimandritul Gavriil de la M n s-

tirea N sc toarei de Dumnezeu a Celor Şapte-Lacuri, din apropiere. Fi-
ind lipsitădeăvicleŢieăşiăcţpil ros, acest stare  era un profund v z tor cu 
duhul, în fa a c ruia se descoperea viitorul; în perioada form rii sale, a 
fost intuit la pat pentru mult timp, fapt care i-a dat o mare oportunitate 
de a practica rug ciunea lui Iisus, dobândind din ea o experien  consi-
derabil . El era destul de deschis în privin a aceasta, şiăpersţŢalitateaăsaă
atr g tţareăşiă iubitţareăpecetluiaăpeăvia  leg tura p rinte duhovnicesc 
– fiu duhovnicesc cu cei care auăavutăşaŢsa de a-l cunoaşte. El a p strat 
strânse leg turi cu to i fiii s i duhovniceştiăpâŢ  la adormirea sa, în 1915. 
Unul dintre colegii de clas  ai lui Victor, arhimandritul Simeon, care a-
vea s  devin  preot-mucenic, a scris biografia stare ului, o carte minuna-
t , avâŢdă şi valoare literar , care zugr veşte imaginea vie a unui om 
sfânt, cu totul cufundat în Dumnezeu. Un alt coleg de-al s u a fost viito-
rul arhiepiscop de Cernigov, Pahomie. 

Rectorul, tân rul episcop Antonie, viitorul principal candidat pa-
triarhalădiŢă 1918ă şiă primulă ierarhă cţŢduc tor al Bisericii ruse de peste
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hotare, a l sat asupra lui Victor o impresie profund . La început, datoria 
lui era s  slujeasc  în altar în timpul Sfintei Liturghii, inând cârja epis-
copului, fiind profund absorbit de sensul slujbelor – coborârea harului 
lui Dumnezeu asupra vie ii de pe p mânt. În 1900 a absolvit şi, în anul 
urm tor, pe 8 octombrie, a fost tuns în monahism de c tre rectorul s u, 
fiind inut sub mantie de stare ul Gavriil. În ziua imediat urm toare a 
fost f cut diacon, iar dup  înc  o zi, ieromonah. I s-a dat numele Var-
laam, sfântul din vechime care l-a convertit pe prin ul Indiei, Ioasaf, şiă
l-a inspirat s  devin  monah. 

Noul monah era foarte apropiat de episcopul-rector şiă câŢd, în 
1903, cel din urm  a fost transferat ca episcop de Ufa, l-a luat pe tân rul 
ucenic cu el şiă l-a numit inspector al Seminarului Ufa, încredin ându-i 
toate bisericile „staroverilor” care se al turaser  Bisericii Ortodoxe. 
Aceasta a fost o sarcin  dificil , inând cont de imprevizibilul oamenilor 
cu acea orientare şiădeăpasiuneaălţrăpeŢtruă„cţrectitudiŢe”. 

Episcopul Antonie a fost, înainte de toate, un ap r tor neînfricat al 
Bisericii, un apologet agresiv în abordarea sa, direct în afirma iile sale, 
iubitor, rapidă şiă cuceritţr.ă Elă îşiă dţreaă fţarteă multă s  vad  reŢaştereaă
conduceriiăbisericeştiăpatriarhale şiăeraăeŢtuziasmatădeăr d cinile bizan-
tine ale civiliza iei ruse, diferite de cele apusene; cu toate acestea, el în-
suşiăr mânea un adev rat om al secolului s u. 

Tân rul s u ucenic, Varlaam, pe de alt  parte, deşiă c lcându-i pe 
urme, se deosebea prin precau ia în ac iuŢeăşiăpriŢăblâŢde e în rela iile 
cu oamenii, ceea ce i-a atras un respect considerabil atât din partea co-
legilor, cât şiăa elevilor s i. În 1906, deja arhimandrit, a fost f cut rector 
al Seminarului Poltava, uŢdeăşi-a publicat lucr rile apologetice, printre 
care Credin aă şiă cauzaă ŢecrediŢ ei, Creştereaă creştineasc  a copiilor, 
Munca precum via a, o lucrare împotriva teosofiei etc. Întreaga inten ie 
a înv turii sale era s -i trag  pe ascult torii şiă cititţriiă s i spre acel 
dincolo alăcreştiŢismului.ăAiciăesteăuŢăexempluădiŢăpredicileăsale; a fost 
publicat în 1911, în periodicul Monahul rus (martie, nr. 6), despre su-
biectul s u preferat: c utarea Cet ii de sus.  

 
 

NOIăNUăAVEMăCETATEăST T TOARE,  
CI C UT MăUNAăCAREăVAăS ăVIN  

 
Cerul este adev rata noastr  patrie, veşŢic , sfânt , în siguran  

fa  deăţriceăduşmaŢ, de orice ac iune distrug toare a naturii, care va 
fi ars  şiădistrus  (cf. II Petru 3: 10).ăNiciuŢăduşmaŢăŢuăse va apropia 
de cer: focul nu îl va mistui, aşaăcumăseăîŢtâmpl  adesea cu locuin ele 
noastre p mâŢteşti; apa nu îl va potopi; nu este supus distrugerii, aşaă
cum sunt toate de pe p mânt, ci st  ŢecliŢtităîŢăveciiăŢesfârşi i (cf. Evr. 
12: 28). Nici s raciăşiăŢiciăbţga i nu sunt acolo, pentru c  acolo nimeni  
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Ţuăvaăfiăcţpleşitădeăl comia de avere; acolo nu este boal , întristare sau 
suspin, ciăţăveşŢic  stare binecuvântat , bucurieăveşŢic ; bucurie f r  
sfârşită s  fie peste capetele lor, spune profetul Isaia, înainte-v zând, 
prin Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea drep ilor (cf. Is. 51: 11). 

P rin iăşiăfra i în Domnul! S  ne str duim spreălţcaşurileăceleădeă
sus printr-o via  virtuoas , c  aşaăviăseăvaădaăcuăbţg ieăiŢtrareaăîŢăveş-
nica Împ r ie aă DţmŢuluiă Ţţstruă şiă MâŢtuitţrului Iisus Hristos (II 
Petru 1: 11). 

Niciun om cu inima împietrit  sau vreuŢulăcareăslujeşteăpatimilor 
sale p c toase nu se va ridica în împ r ia cerurilor. Cum se poate ur-
ca cineva la cer dac  întreaga sa via  aăslujitădeşert ciunea lumeasc , 
dac  a fost muncit zilnic de o sete arz toare pentru pl cerile p mân-
teştiăsauăşi-aăpredatăiŢimaăacestţraăşiăs-a lipit de ele ca fierul de mag-
net, îŢă timpă ceă Ţuă şi-a dezvoltat nici cea mai mic  înclina ie pentru 
bunurile duhţvŢiceştiăşiăcereşti?ă(NuăspuŢăc  nuăaăreuşităs -şi dezvolte 
aceast  înclina ie, ci spun c  n-o are deloc.) Du-l doar pe unul ca aces-
ta, spre exemplu – dac  acest lucru ar fi permis –, în locaşurileăcereşti, 
şiă seă vaăplictisiă acţlţ, pentru c  acolo nu sunt lucruri precum cele de 
aici, de jos: nu este niciunul din obiectele lui preferate, niciuna din co-
morile sale p mâŢteştiăpriŢăcareăşi-a adormităşiăşi-aăîŢşelatăiŢima.ăDis-
pozi iileăşiăîŢcliŢa iile sufletului pe care le-am dobândit aici merg cu noi 
în acea lume, şiăceăchiŢăvaăfiăacţlţ, dincolo de mormânt, pentru to i cei 
care au murit cu înclina iile lor p mâŢteştiăp c toase, care întotdeau-
na au în buşităşiăauăsufţcatăŢevţileăcereştiăaleăsufletelţrălţr, f r  a reu-
şiăs  ofere o poc in  sincer  pentru aceasta! Pentru aceasta va fi acolo 
un vierme neadormit, aşaă cumă spuŢeă MâŢtuitţrulă Ţţstruă adeseaă îŢă
Evanghelie: acest vierme este reprezentat de înclina iile noastre p c -
toase, care tr iescăşiăŢuămţrăŢiciăm car dup  moarte, care nu pot fi sa-
tisf cute cu nimic. Dar acestui vierme neadormit i se va ad ugaăşiăuŢă
foc nestins, cel mai cumplit foc; pentru c  este spus: Viermele lor nu a 
murităşiăfţculălţrăesteăŢestiŢsă(Matei 9: 44, 46, 48). 

Şiăastfel, dac  n d jduim la împ r ia cerurilor, pentru care am 
p r sitălumeaăşiăŢe-am s l şluit în pustie, trebuie, de asemenea, s  do-
bândim un mod de via  ceresc; dac  ne dorim cu sinceritate s  locuim 
dup  moarte în cer, trebuie s  tr im într-un mod ceresc pe p mânt. 

Împ r ia cerurilor este deschis , dreptul Judec tţrăaşteapt  în-
toarcerea noastr  la El, ne cheam  cu milostivire la El, ne arat  deja 
locaşurileăpreg tite pentru to iăceiăcareăÎlăiubescăşiăseăstr duiesc spre El 
şiăspuŢe: Veni i la Mine to i cei osteni iăşiăîmpţv ra i, şiăEuăv  voi odihni 
pe voi (Matei 11: 28). 

Aici toate sunt trec toare, darăacţlţă suŢtăveşŢice: C ci nu avem 
aici cetate st t toare, ci o c ut m pe aceea ce va s  fie (Evr. 13: 14). 
Amin. 
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II. 
1913-1927 

 
În 1913, la 13 ianuarie, el a fost f cut episcop vicar de Gomel. Vica-

riatul s u se afla în sud, în umbra, ca s  spuŢemăaşa, faimoasei Lavre 
Poceaev. Hirotonia a avut loc în Petersburg, în catedrala Sfânta Treime a 
Lavrei Sfântul Alexandru Nevski. În momentul solemn în care episco-
pul-ipopsifiu rţsteşteăprimaăsaăpredic , dup  care urmeaz  s  fie hiroto-
nit, el a rostit urm toarele cuvinte:  

Preasfin iile voastre, preaîn elep i arhip stţriăşiăp rin i! 
Voia lui Dumnezeu, prin sfin iile voastre, m  cheam  pe mine, un 

p c tos, la cea mai înalt  slujire din Biserica lui Hristos – slujirea ar-
hiereasc .ăNuăştiu ce s  rţstescăşiăceăs  spun în acest moment înfrico-
ş tor. Un singur lucru nu voi ascunde: în l imea acestei slujiri cu ade-
v rat apostoleşti, şiă m re ia responsabilit ii înaintea lui Dumnezeu 
pentru sufletul fiec ruia dintre p stţriăşiădiŢtreăcredinciţşiă îmiăumpleă
iŢimaădeămareăŢeliŢişteăşiă team , şiă stauăcaă f r  de r spuŢs.ă Îmiăştiuă
neputin ele duhţvŢiceşti, îmi v d dezordinea duhţvŢiceasc , dar mai 
ştiuăşiăc  Domnul cheam  adesea f r  s  se uite la vrednicia omului. El 
alege lucrurile cele nebune ale lumii ca s  ruşiŢezeăpeăceiăîŢ elep i... pe 
cele slabe... ca s  leăruşiŢezeăpeăceleătari... pe cele ce nu sunt, ca s  nimi-
ceasc  pe cele ce sunt (I Cor. 1: 27-28). Dintr-un prigonitor a f cut 
peŢtruăElăîŢsuşiăpeăprimulădiŢtreăApţstţli.ăPriŢăurmare m  smeresc pe 
mine însumi şi, în nevrednicia mea, m  supun chem rii lui Dumnezeu: 
fie ca voia lui Dumnezeu s  se fac  în smerenia mea. O urmez cu tea-
m , dară şiă cuă buŢ voin , deoarece cred c  DţmŢulă râŢduieşteă tţateă
spre binele nostru, c utând mântuirea noastr ; cu team , darăşiăcuăbu-
n voin , iauăasupraămeaăluptaăşiăcrucea, care sunt în mod inseparabil 
legate de slujirea de episcop. 

Aceast  lupt  const , înainte de toate, în renun area la via a per-
sonal . Un episcop trebuie s  se separe de propriileăsaleăiŢtereseăşiăde 
grija fa  de sine. Trebuie s  tr iasc  nu pentru sine, ci pentru turma 
sa; trebuie s  primeasc  în sufletul s uăşiăîŢăatitudiŢileăsaleăsufleteleăşiă
atitudinile turmei sale cu toate defectele, ŢecazurileăşiăsuferiŢ ele ei; pe 
propriii s i umeri trebuie în orice chip s  ridiceăcrucileătuturţrăşiăîŢăelă
îŢsuşiă s  tr iasc  pentru to iă luptaă chiŢuitţareă diŢtreă biŢeă şiă r u: s  
plâng  pentru c deri, s -i ridice pe cei c zu i, s  fie (dup  cum spune 
Apostolul Pavel)ăîŢădurerileăŢaşteriiăduhovniceştiă(cf. Gal. 4: 19), fiind 
slabăşiăarzâŢdăpeŢtruăfiecareăsufletăcreştiŢă(cf. II Cor. 11: 29). 

Dar, pentru a renun a la via a personal , trebuie s  mori fa  de 
iubirea de sine, s  mţriăşiăfa  de patimi, pentru c  amândou  acestea 
ne despart de Hristos şiădeăaprţapeleăŢţstru; trebuie s  ai atitudinea 
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pe care o avea Pavel când a spus: C ci pentru mine via  este Hristos, şiă
moartea, uŢăcâştig (Filip. 1: 21). 

Aceast  lupt  este deosebit de dificil  pentru un om p c tos, dar 
este esen ial . Altfel nu ar exista roade în activitatea pastoral ; altfel 
p stţrulăîŢsuşiăarăfiăuŢăslujbaş şiăvaăauziăglasulăcţŢdamŢ rii de la Cel 
careăŞi-a pus via aăpeŢtruăţiă şiă i-a chemat pe cei care L-au urmat s  
fac  la fel. 

La aceast  lupt  interioar  a p storului se adaug  întotdeauŢaăşiă
o lupt  exterioar , constând în situa ia exterioar  dificil  a lucr riiă
pastţrale.ăLumeaăşiăţameŢiiăseăridic  împotriva slujitorilor lui Hristos, 
şiădeăaiciăviŢătţtăfelulădeădef im ri, jigniri, sup r riăşiăchiarăprigţŢiri.ă
Dac  pân  şiăuŢăsimplu p stor se simte doborât de aceast  cruce, cum 
trebuie s  sufere un arhip stor? Cine poate s  descrie chinurile sufletu-
lui s uăşiă lacrimileăsaleădese, v zuteăşiăŢev zute? Mai mult decât atât, 
au venit acum vremuri cumplite: mul i se îndep rteaz  de credin , se 
ridic  împţtrivaăluiăHristţsăşiăaăSfiŢteiăSaleăBiserici.ăAcum, când mul i 
vorbesc de r u calea adev rului (cf. II Petru 2: 2), p storul nu mai 
poate s  tac  şiăs  rabde necazurile în t cere; el trebuie s  apere ade-
v rulăşiăs  dea m rturie despre el cu glas tare, trebuie s  fie un fel de 
m rturisitţr.ă Şiă s  fii m rturisitor înseamn  s  fii cleric-mucenic. 
Exact aceasta este calea unui episcop. 

Din nou îmi amintesc de dumnezeiescul Pavel, care descrie astfel 
calea sa de m rturisitor: Pentru HristţsăşiăpeŢtruălucrareaăLui, am fost 
în dureri peste m sur , amăfţstăadeseaăîŢăîŢchisţareăşiăaprţapeădeămţar-
te; de multe ori am fost în pericol din partea celor de un neam cu mine, 
de la p gâni, de la fra iiămiŢciŢţşi; deămulteăţriăamăfţstăîŢăchiŢuriăşi în 
trud , adeseaăîŢăfţameăşiăîŢăsete, îŢăfrigăşiăîŢăgţl tate - toate acestea în 
timp ce eram în grij  necontenit  pentru biserici (cf. II Cor. 11: 23-28). 

Cât  credin  şiăcât  n dejde în Dumnezeu trebuie s  aib  cineva, 
şiăcât  cur ie a vie ii personale, ce renun areă laăsiŢeăşiă iubireăpeŢtruă
turm , pentru a putea r bda cum se cuvine aceast  lupt : s  proclami 
f r  team  adev rul lui Hristos, ca s  rabziă Ţecazuriă şiă suferiŢ e cu 
bucurie, ca s  nu- i pierzi curajul nici chiar în prigoniri, ca s  arzi de 
râvn  dup  Dumnezeu, c utând mântuirea fra ilţr!ăÎŢăsfârşit, ce bun  
gâŢdireăşi experien  trebuie s  aib  cineva ca s  conduc  în siguran  
corabia Bisericii în portul mântuirii! Episcopul este comandantul 
cor biei. 

 Un adev rat comandant, spune Sfântul Ioan Sc rarul, este cel ca-
reăaăprimitădeă laăDumŢezeuăşiăpriŢăprţpriileăsaleă lupteăţăastfelădeăt rie 
îŢ eleg tţare, încât poate salva corabia sufletului nu doar de la furtuni 
violente, ciăchiarăşiădiŢăpr pastie (Omilie c tre p stori 1: 2). 

Din nou, îmi recunosc neputin aăşiăîmiăv d întreaga nevrednicie, 
dar, în ciuda acestui fapt, cu smerenie, m  supun voii lui DumŢezeuăşiă
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alung descurajarea de la mine, pentru c  Dumnezeu este Cel care lu-
creaz  în noi (Filip. 2: 13)ăşiăp storul nu este singur; cuăelăşiăprin el lu-
creaz  atotputernicul har al lui Dumnezeu, t m duiŢd neputin eleă şiă
umplând cele lips . Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci duhul pu-
teriiăşiăalăiubiriiăşiăalăcur iei (II Tim. 1: 17). 

În acest har n d jduiesc eu; am n dejde, de asemenea, şi în sfin-
tele voastre rug ciuni. Ruga i-v , o, ierarhi ai lui Dumnezeu, ca Duhul 
Sfânt s  cure e orice necur ie a sufletului meu, ca s -mi dea în elep-
ciuŢeăşiăputereăs  p storesc bine turma lui Hristos, spre slava lui Dum-
ŢezeuăşiăspreămâŢtuireaăfiilţr Bisericii, caăşiăeuăîŢsumiăs  fiu încredin-
at la Judecata de Apoi c  voi sta de-a dreaptaăSaăşiăvţiăauziăacelăglasă

de nespus care îi cheam  pe cei drep iă laămţşteŢireaă împ r iei ceru-
rilor. Amin.  

* * * 
La scurt timp dup  ceă şi-a început activitatea arhipastoral , a iz-

bucnit Primul R zboi Mondial, fapt care a avut consecin e nefericite în 
special în partea de sud, care a devenit front de r zboi. Cu toate acestea, 
înainte de r zbţi participarea sa la activitatea misionar  de la Lavra Po-
ceaev a fost cea mai fericit  perioad  din întreaga sa slujire ca episcop. 
Lavra Sfântul Iov trecea printr-o reînviere datorat  ţbştiiăde aici, care se 
ocupa cu editarea de c r i, condus  de unul dintre colegii s iădeăşcţal  – 
arhimandritul Vitalie (mai târziu de Jordanville, N.Y.). Cu zelul s u 
apostolic, p rintele Vitalie i-a influen at pe localnici, care timp de ani în-
tregi fuseser  for a i s  fie unia i, şiă aă cţŢdusămiiă diŢtreă eiă laă Biserica 
Ortodox . Episcopul Varlaam a participat în mod activ la acest fenomen 
cu adev ratăţrtţdţxăşiăţbişŢuiaăs  conduc  mul imi mari de pelerini la 
festivit ile de la Poceaev, inând predici înfl c rate, îndemnându-i pe 
ţrtţdţcşiăs  fieăcreştiŢiăadev ra i, silindu-se din timpul vie ii lor p mân-
teştiă c tre patria cereasc . Cu adev rat emo ionante erau momentele 
când o mul ime de o mie de pelerini sau mai mul i participau la prive-
gheri de toat  noaptea pe terenul m n stirii, cântând imne cu o singur  
inim  şiăcuăuŢăsiŢgurăsufletă îŢaiŢteaă icţaŢeiăN sc toarei de Dumnezeu 
din Poceaev sau a Sfântului Iov, sau un Tat l nostru special, „vitaliaŢ”, 
în timp ce pe zidurile Catedralei erau proiectate diapozitive, ilustrând 
trecutul ortodţxăglţriţsăalăLavreiăşiăîŢtreagaăRusieăSfâŢt  ca un bastion 
deăcreştinism pur, nealterat. Un episcop, Serafim, mergea pe jos la aces-
te festivit i de la Poceaev, cu întreaga sa turm , într-o procesiune cu 
prapori, aproximativ o sut  şaizeciădeăkilţmetriă– astfel era râvna orto-
docşilţrăpeăatuŢci.ăTţtămţŢahismulăRusieiăîŢăaceaăvremeăseăaflaălaăuŢăŢi-
vel foarte înalt: multe m n stiri aveau sfin i între zidurile lor, şiămţna-
hii, inspira iădeăpracticileăasceticeăegipteŢeăşiăaŢtiţhieŢe, p strau disci-
plina chinovial  de dragul experien ei mistice, spre deosebire de orienta-
rea c tre politic  a Ordinelor rigide catolice din Vest. 
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Dar Revolu ia nu era departe. A luat cu asalt poporul ca un vârtej 
deăcţşmar.ăEpiscţpulăVarlaamăcuŢţşteaăfţarteăbiŢeăsemŢifica ia celor ce 
se petreceau în Rusia; natura satanic  a dezr d cin riiă creştinismului 
era vizibil .ăSistemulădeăutilizareăaăspiţŢajuluiăşiăaămiŢciuŢiiăşiădomnia 
terorii, mai întâi de c tre GPU şiăapţiădeăNKVD, era în mod evident croit 
dup  activitatea puterilor demonice, care seăafl  într-o ierarhie servil  de 
dţmiŢareăşiăsubţrdţŢare, aşaăcumăesteăprezentat  în literatura patristic  
(a se vedea, de exemplu, în Vie ile Sfin ilor pe 23 iunie descoperirea f -
cut  lui Teofil cel c zut). Planul blasfemiator al lui Lenin de a schimba 
omenirea prin distrugerea demnit ii omului - chip al lui Dumnezeu era 
destul de clar şiăeraăeficieŢtăasupraămultţraăcareăŢuăaveau r d cini în în-
elepciunea patristic . El a în eles c  ceea ce se petrecea era o schimbare 

spiritual  şiă Ţuă dţară pţlitic  în Rusia. Aiciă aă dată greş Armata Alb , în 
faptul c  nu a recunoscut acest lucru îndeajuns.  

Oriunde putea, el vorbea deschis despre acestea, dar se concentra 
în principal asupra mobiliz rii puterilor duhţvŢiceşti aleăsaleăşiăaleăcelţră
într-un gând cu el, crescând în în elepciunea smereniei. 

Din 3 septembrie 1923, episcopul Varlaam a fost mutat la Pskov, 
uŢăţraşădragă luiădiŢăcauzaăfrateluiă s u, viitorul episcop Gherman, care, 
dup  ce a absolvit Academia din Kazan în 1906, s-a implicat administra-
tiv în cadrul Seminarului din Pskţv.ăOraşulăleăamiŢtea, de asemenea, de 
stare ul lor din Kazan, p rintele Gavriil, careăşi-a petrecut ultimii s i ani 
deă via ă la M n stirea Sfântul Eliazar de lâng  Pskov. Dar p rintele 
Gavriil s-a dus s  moar  în Kazan, printre iubi ii s i fii duhovniceşti, şiă
Gherman s-a dus acolo ca s  participe la înmormântarea lui. 

Via a lui Gherman nu era cu mult diferit  de cea a fratelui s u. Îna-
inte de Revolu ieăaăfţstărectţrălaăSemiŢarulăVladimirăşiăapţiăaăfţstătraŢs-
ferat la Seminarul Betania, în vecin tatea Lavrei Sfântul Serghieă şiă aă
Academiei Teologice din Moscova. Acolo a avut leg turi cu oamenii cu 
via ăsfâŢt ădiŢăregiuŢe, care erau de o dârzenie sufleteasc  deosebit , şiă
peste ani, în îndep rtatele câmpii nordice ale Siberiei, amintirea acestei 
întregi regiuni a Sfintei Rusii care disp rea i-a trezit calde seŢtimeŢteăşiă
lacrimi – caăşiăcâŢdăSemiŢarulăBetaŢiaăfuseseăpeŢtruăel raiul. 

În iarna anului 1924, episcţpulăGhermaŢăaăfţstăarestatăşiăexilată laă
Tobolsk, şiăapţiăaăurmatăuŢăcţŢtiŢuuădrumăalăcrucii în lag rele de con-
centrare din Solovki, Rusia central , SarţvăşiăKulma, sfârşiŢdăîŢă1937ăîŢă
Nordul îndep rtat. Dar el era bine preg tit pentru a-şiăacceptaăsţarta. 

Episcopul Gherman a fost întotdeauna atras de via a singuratic  de 
ascez . În timp ce se afla în exil în Arzamas, s-a întâlnit cu sfintele femei 
v z toare cu duhul de la M n stirea Diveevo din apropiere, iar una din 
ele i-a profe it c  visul s u de via  ascetic  singuratic  se va împlini – 
doar c  în exil, în loc de m n stire. Sufletul s u era deosebit de rafinat, 
d ruit cu o perspectiv  poetic  asupra vie ii. Diserta ia sa de la Acade-
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mie, „ÎŢv tura moral  a Sfântului SimeţŢăNţulăTeţlţg”, foarte apreci-
at  în cercurile academice, f r  îndoial  avea de-a face mult cu formarea 
perspectivei sale duhţvŢiceşti asupra vie ii. Cu cât  smereŢieăşiăcuăcâtău-
mor relateaz  în scrisorile sale cum cur a toaletele, primind prin aceas-
ta cinstea de a-l imita pe Sfântul Ioan Damaschin! Împreun  cu fratele 
s u, el a l sat o mul ime de scrisori, adresateăfiicelţrăsaleăduhţvŢiceşti, 
membre ale m n stirii din catacombe, care sunt în mare parte codate 
din cauza cenzuriiă pţştaleă fţarteă stricte.ăDară ceă bţg ie de rafinament 
duhovnicesc şiă îŢ elepciune se afl  în aceste scrisori! Ce frumos limbaj 
clasic, veselăşiăliric!ăCuăadev rat, acestea sunt comori provenite din cata-
combele secolului al XX-lea. 

 
 

  III.  
1927-1942 

 
Din decembrie 1924, timp de un an, episcopul Varlaam a fost epis-

cop de Mogilev, în sud. Cum se schimbase totul pân  în acel moment! El 
a fost mutat din cauza aresturilor constante de episcopi. La 13 iulie 1927 
era episcop de Perm şi, pe când se afla temporar în Yaroslavl, a ap rut 
infama Declara ie a Mitropolitului Serghie. Acest document nu era o 
surpriz  pentru el, dar era cu totul inacceptabil pentru tot sufletul orto-
dox. Împreun  cu ierarhii locali, episcopul Varlaam a semnat acest do-
cument de protest:  

 
 

DIN EPISTOLA EPISCOPILOR DIN YAROSLAVL 
C tre Mitropolitul Serghie, 6 februarie 1928 

 
Înaltpreasfin iaăVţastr :  
În apelul dumŢeavţastr  c tre fiii Bisericii Ortodoxe din 29 iulie 

1927 declara i într-o form  categoric  un program al conducerii voastre 
viitoare, a c rui realizare ar aduce Bisericii în mod inevitabil noi nenoro-
ciriăşiăarăadâŢciăiŢfirmit ileăşiăsuferiŢ ele care sunt asupra ei. Conform 
programului dumneavţastr , principiul duhovnicesc şiădumnezeiesc în 
iconomia BisericiiăesteăîŢtruătţtulăsubţrdţŢatăpriŢcipiuluiălumescăşiăp -
mântesc, a c rui piatr  unghiular  nu este grija pentru ap rarea cu orice 
pre  a adev ratei credin eăşiăaăevlavieiăcreştiŢe, ci o cu totul netrebuin-
cioas  mul umireăaăcelţră„diŢăexteriţr”, nel sând niciun loc pentru cea 
mai important  condi ie necesar  pentru ordonarea vie iiăbisericeştiăiŢ-
terŢeăcţŢfţrmăpţruŢcilţrăluiăHristţsăşiăaleăEvaŢghelieiă– libertatea dat  
Bisericii de c tre Întemeietorul ei ceresc, care este parte din îns şi natu-
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ra ei. DumŢeavţastr ăîi obliga i pe fiii Bisericii şi, mai întâi de toate, bi-
neîn eles, episcopatul, s  aib  o atitudine loial  fa  de autoritatea civil . 

Noi primim cu bucurie aceast  cerereăşiăd m m rturie c  am fost 
întotdeauna, suntem şiăvţmăfiăcet eni cinsti iăşiăcţŢştiiŢciţşiăaiăpatrieiă
noastre; dar aceasta, sus inem, nu are nimic în comun cu politicaăşiăiŢ-
trigile cu care dumŢeavţastr ăa i legat Biserica şiăŢuăîiăţblig  pe fiii ei s  
refuze voluntar drepturile care le-au fost date de îns şiăautoritatea civil  
(alegerea de c tre comunit ileă crediŢciţşilţră aă propriilor conduc tori 
duhţvŢiceşti).  

În locul libert ii interne a Bisericii, care fusese restabilit , dum-
neavoastr  folosi i pe larg administrarea arbitrar , de care Biserica a su-
feritămultăchiarăşiămaiăîŢaiŢte.ăFace i, dup  bunul vostru plac, transferuri 
de episcopi f r  scţpăşiăŢejustificabil, adesea împotriva propriei lor do-
rin eăşiăîmpotriva celei a turmei lor, numi i vicari f r  ştiiŢ a episcopilor 
titulari ai eparhiilor, suspenda i episcopii care nu v  plac etc. 

Tţateă acesteaă şiă multeă alteleă diŢă felul în care guverna i Biserica, 
care este, suŢtemăprţfuŢdă cţŢviŢşi, o evident  înc lcare a Sinodului a 
toat  Rusia din 1917-1918, m rind înc  şiămaiămultăŢeregulileăşiădistru-
gerea în via a bisericeasc , ne oblig  s  declar m îŢăfa aăÎnaltpreasfin iei 
Voastre:  

Noi, episcopii din regiunea bisericeasc  Yaroslavl, recunoscând 
responsabilitatea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu pentru cele care 
au fost încredin ate c l uzirii noastre pastorale – puritatea sfintei cre-
din e ortodoxe şiălibertateaăde organizare a vie ii religioase în interiorul 
Bisericii, pe care Hristos ne-a dat-o ca pe un testament –, pentru a cal-
maăcţŢştiiŢ eleătulburateăaleăcrediŢciţşilţrăŢţştri, neavând nicio alt  ca-
leădeăieşireădiŢăsitua ia fatal  care a fost creat  pentru Biseric , din acest 
moment ne separ m de dumŢeavţastr  şiă refuz m s  recuŢţaştem, 
dumneavoastr şiăsiŢţdului dumŢeavţastr , dreptul conducerii Bisericii. 

Decizia noastr  prezent  va r mâne în vigoare pân  când ve i recu-
Ţţaşteă iŢcţrectitudiŢeaă actelţră şiă m surilor dumŢeavţastr  ca întâi-
st t tţrăşiăv  ve i c iădeschisădeăgreşelileădumŢeavţastr  sau pân  când 
Înaltpreasfin ia sa, Mitropolitul Petru, se va întoarce la conducere. 

Agatanghel, Mitropolit de Yaroslavl 
Serafim, arhiepiscop de Uglich (vicar al eparhiei Yaroslavl, fost 

înlocuitor al loc iitorului patriarhal) 
Arhiepiscopul Varlaam, fost de Perm, conduc tor temporar 

vicariatul Liubinsk 
Evghenie, episcop de Rostov (vicar al eparhiei Yaroslavl) 
 
Ca reac ie la acest protest, Mitropolitul Serghie nu a g sit nimic 

mai potrivit decât s  emit  un ukaz în care to i acei ierarhi care nu erau 
de acord cu Declara ia sa au fost proclama iăîŢămţdăautţmată„cţŢtra-re-
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volu iţŢari” şi, astfel, pe deplin legitim, aveau s  fie aresta i de agen ii 
GPU caăduşmaŢiăaiăpţpţrului.ăEpiscţpulăVarlaam împreun  cu al ii au 
scris imediat o alt  epistol , afirmând c  ei nu protesteaz  împotriva 
dreptului de administrare a Mitropolitului Serghie, ci c  ei nu erau de 
acord cu politica sa. Cu toate acestea, to i ierarhii care într-un fel sau 
altulăŢuăerauădeăacţrdăşiăŢuăîlăurmauăţrbeşteăpeăMitropolitul Serghie au 
fost într-adev r aresta iăşiăcea mai mare parte dintre ei au disp rut pen-
tru totdeauna f r  urm . Episcopul Varlaam conducea atunci temporar 
eparhia Liubinsk, un vicariat din Yaroslavl.ăÎŢăŢţiembrieăacelaşiăaŢ, el a 
fost eliberat în mod oficial de datoriile sale arhipastorale. În 1930, cu 
toate acestea, din cauza opozi iei sale fa  de Mitropolitul Serghie, el a 
fţstăarestatăşiăîŢtemŢi at, şiăsuferiŢ ele sale au început serios, durând, cu 
scurte intervale de relativ  libertate în exil, pentru tot restul vie ii sale 
mult-suferinde. În anii din urm  închisoarea Yaroslavl era considerat  
unul diŢtreăceleămaiăcrudeăşiăsadiceălţcuriădiŢăsistemulăsţvietic, dar nici 
exilul s uăŢuăeraămultămaiăuşţr.ăÎŢă1931ăseăaflaăîŢăSţlţvki, iar în 1933 în 
Muntele Urs de lâng  Petrozavodsk. 

Starea de profund  dezn dejde tr it  în acei ani în special de cle-
rici era atât de intens , încât pu iŢiădistiŢgeauăîŢtreăeaăşiămţarte.ăŞtiauă
c  fuseser  condamna i la execu ie, şiăeraădţarăţăchestiuŢeădeătimpăpâŢ  
când sentin a avea s  fie împlinit . În aceast  privin  era cea mai feri-
cit  perioad  din via a lor – pentru c  întâlnirea cu Hristos era aproape. 

Un martor, care mai târziu l-a cunoscut pe p rintele Dimitrie Dud-
ko, a afirmat: „ÎŢălag re îi întâlneam adesea pe fra iiăŢţştriăclericiăşiăslu-
jeam Liturghia în secret, uneori pe o lad  de lemn, uneori pe spatele cui-
va; în acele momente nu ne mai gândeam dac  astfel de lucruri erau per-
mise. Setea de a fi în unire cu Hristos era mai puternic  decât orice opre-
lişte.ăUŢeţriăţameŢiiăŢţştriădiŢăafar  ne trimiteau Sfintele Daruri. Acolo, 
diŢcţlţădeăgratiiăşiădeăgardulăghimpat, ca într-un misionarism ortodox, 
s vârşeamăîŢăsecretătţateăTaiŢeleăBisericii. Eu am botezat, am slujit cu-
ŢuŢiiă şiă îŢmţrmâŢt ri, şiă amă predicat.” S-a consemnat c  un anume 
preot anti-serghianist, p rintele Alexandru, în fiecare diminea  venea la 
lucru devreme, în zorii zilei, şiă peă uŢă butucă deă cţpac, îngenunchind, 
s vârşeaăSfâŢtaăLiturghie.ăMaiămul i oameni au v zut cum o raz  de lu-
min  cţbţraădiŢăcerăşiă iŢtraă îŢăpţtirulă s u, transfigurându-lăpeăelăşiăpeă
cei din jurul lui (din Memoriile scrise de N. Urusova). 

Fiind un om nevinovat, c lug răumilăşiăblâŢd, om cu inima blajin  
şiă iubitţare, care iubea slujbele lungi dup  tipicul monahal, arhiepisco-
pul Varlaam a suferit cumplit din cauza desp r irii de fiii s i duhovni-
ceşti, care îl priveau ca pe un stare  şiăcaăpeăuŢăîŢv tor duhovnicesc de 
neînlocuit. El le scria scrisori de pov uire oricând era posibil. Pentru cei 
îŢă„libertate”, aceste scrisori erau ca o gur  de aer proasp t în realitatea 
sovietic  sufocant . Se simte în ele duhul adev ratei smereŢiiăcreştiŢe.ă
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Împreun  cu scrisorile fratelui s u, ele constituie ceea ce ast zi s-ar pu-
tea numi o înv tur  creştiŢ  despre îndurarea suferin ei într-o socie-
tate care a devenit ostil  şiăpliŢ  de ur  fa  de îns şiăfiiŢ a uman . 

 
 

IV.  
SCRISORIăDINăEXILăDESPREăVIA AăDUHOVNICEASC  

 
Scrisorile care au supravie uităşiăauăajuŢsăîŢălumeaăliber , circulând 

în samizdat, au fost scrise din 1923 pân  în 1936, dup  care nu se mai 
cuŢţaşte nimic despre episcopul Gherman. Exist  7 scrisori ale episco-
puluiăVarlaamăşiă39ăaleăfrateluiăs u. Ele au fost scrise pentru a-i încuraja 
pe fiii lor duhţvŢiceşti, având ca tem  principal  sţbrietateaăşiăc l uzi-
rea în dobândirea virtu ii principale – smerenia în elepciunii. Ele desco-
per , de asemenea, într-o form  mascat , unele frânturi de informa ii 
despre autorii lor: h r uirea lor permanent , diŢăîŢchisţareăîŢăexilăşiăiar 
în închisoare, şiălipsaăuimitoare de am r ciune. Aici sunt câteva puncte 
principale ale înv turii lor:  

1. Scrisorile con in o analiz  lucid , din punct de vedere patristic, 
duhţvŢicescăşiăpsihţlţgic, a tiparelor comportamentale ale firii noastre 
c zute. 

2. Înv turile pe care le transmit vin din experien a personal  a 
situa iei profund tragice pe care au fost for a i s  o suporte: exil, o lips  
permanent  a celor necesare traiului, h r uiri, exil continuu (în cazul 
episcţpuluiăGhermaŢ)ă şiă suferin e fizice (în cazul arhiepiscopului Var-
laam). 

3. S-a observat în ele o pace deosebit , o inspira ie poetic  interi-
oar  profund , pres rat  cu parafraze (din cauza lipsei de c r i în exil) 
ale scrierilor patristice înfl c rate despre via a ascetic  sau cu retrageri 
melancolice, lirice, în realitatea trecut  sau în frumuse ea ascuns  chiar 
şiă aă prezeŢtului.ă Peă scurt, scrisorile ofer  o filosofie ascetic  a iubirii 
pentruăDumŢezeuăşiăpeŢtruăvia . 

4. Sensul suferin ei: suferin  este atunci când duhul nostru sau 
sinele trebuie s  separeăpeăsiŢeădeăprţpriaăluiădreptateăşiătrebuieăs  ac-
cepte dreptatea lui Dumnezeu, careăesteăgreaăşiăcareăîŢgr deşteăsufletul 
nostru – cu alte cuvinte, înseamn  s  accept m voin a lui Dumnezeu 
mai degrab  decât voin a noastr , ca s  putem deveni instrumente ale 
lui Dumnezeu. 

5. Sensul fericirii duhovniceşti: „Ceăfericireăşiăceăbucurieăf r  sfârşit 
şiă veşŢic , s  fii m car în mic  m sur  p rtaşăal acelor R ni prin care 
to i au fost vindeca i şiăs  fii m car o p rticic  diŢăaceaăPutereămareăşiă
etern , care arat  întregii crea iiăveşŢicăvecheaăşiăveşŢicăŢţua cale a În-
vierii prin d ruire de sine şi iubire” – scrie episcopul Gherman. 
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Aici sunt câteva fragmente din înv tura fra ilor episcopi:  
 

SCRISORILE EPISCOPULUI VARLAAM 
1. Despre atitudinea duhţvŢiceasc  corect  

(Scrisoare a arhiepiscopul Varlaam c tre stare a M.) 
 
Vre i s  v  vede i sl biciunea şiăŢeglijeŢ a corectate şiăastfelăs  v  

îndrept i i; dar asta nu este chiar corect. Cerceta i din nou ceea ce v-am 
scris mai înainte; sufletul dumŢeavţastr  nu a în eles tot ceea ce am 
spus acolo. Dar, s  nu v  mira i – acest lucru nu se poate face dintr-oda-
t ; se l mureşteătreptat, cu ajutorul lui Dumnezeu. Voi repeta pe scurt:  

1. Nu suntem îndrept i i prin faptul c  ne corect m, nici prin fap-
tele bune; toate acestea sunt subminate de p c tţşeŢiaăŢţastr  obişnui-
t  şi, în tot cazul, suntem obliga i s  facem acestea prin firea noastr  cea 
dup  Dumnezeu. Dar suntem îndrept i i priŢă smereŢieă şiă pţc in : 
Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrânt  şiă smerit  Dumne-
zeu nu o va urgisi. Ve i g si acestea undeva în scrisorile stare ului Ma-
carie de la Optina. Prin urmare, este bine c  ave i c deriăşiăsl biciuni; cu 
poc in  şiăp rere de r u v  vor duce în rai. Dar, dac  nu ave i acestea, 
atunci încrederea în propria dumneavoastr  corectitudine v  poate îm-
piedica foarte mult printr-o pre uire de sine ascuns  şiă priŢtr-o încre-
dere fariseic  în nevoin eleăşiăvirtu ile pe care le-a i z mislit: „E meritul 
meu – pl teşte-m ”. 

2. Mai departe, scrie i: „M  tem s  primesc Împ rt şaŢiaăadesea; 
nu m  fac mai bun ; p cateleămeleă suŢtă aceleaşiămereu”.ăBiŢe, dar v  
sp la i hainele adesea, şiăv  mânia i pentru c  nu se fac mai buŢeăşiăc  
suŢtă mereuă acţperiteă deă acelaşiă prafă şiă deă aceeaşiă murd rie? Nu este 
dimpotriv ? Deci privi iă îŢă acelaşiă felă şiă laă cur ia sufletului: cu cât un 
ţmăseăîŢgrijeşteămaiămultădeăel, cu atât mai bine; cu cât spal  mai adesea 
murd ria, cu atât este mai pl cutăDţmŢului.ăŞiăŢuăv  nec ji i dac  mur-
d riaăesteămereuăaceeaşiă– este destul de bine dac  m car nu se înr u-
t eşte.ăNuăareăŢicio importan  ce anume a p tat puritatea sufletului; 
vine vremea când murd ria trebuie cur at  şiăîŢdep rtat  prin poc in-

.ăŞiăpeŢtruăDţmŢulăuŢăsiŢgurăp c tos care se poc ieşteăesteămaiăpl cut 
decât zece drep i mul umi i de sine. 

3. „Aşăvreaăs  fiu ca M., dar acum mi-e team  c  sunt chiar mai jos 
decâtă mireŢii.”ă Acestă lucruă îŢseamŢ , din nou, c  vre i s  fi i inclus  
printre cei drep i; nu ave i smerenie; v  lupta i întotdeauna pentru în l-
imi. Cel r u este cel care prin orice mijloace vrea s  v  fac  s  gândi i 

despreăvţiăîŢşiv : „EuăŢuăsuŢtăcaăal iăţameŢi”.ăŞiădeăceăgâŢdi iăaşaăprţstă
despre mireni, Ţuăşti i c  mul i mireni vor fi mai presus decât c lug rii? 
MireŢiiăauămultaăsmereŢieăaăvameşului, mult  r bdareăşiăc in ; în timp 
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ce c lug rii au mult  pre uire de sine, îŢvârtţşareă aă iŢimii, o dreptate 
fariseic  („Amălucrată– pl teşte-m ”).ăUŢăţmăsmerităŢuăseăcţmpar  pe 
sine cu nimeni; îi vede pe to i mai buni decât pe sine îŢsuşiăşiămaiăaprţa-
pe de Dumnezeu; în unele privin e se consider  pe sine mai r u decât 
demonii. Bineîn eles, nu putem ajunge la o astfel de smerenie, dar cel 
pu iŢăŢeăputemă reprţşaă îŢă iŢimaăŢţastr  toate cele f cute (nu doar în 
cuvinte; adesea asta esteădţarăţăatitudiŢeătrufaş ), nu putem s  condam-
n măpeăŢimeŢiăşiăŢuăputemăs  ne ridic m deasupra nim nui. 

4. „Nu-mi împlinesc canonul, obosesc.”ăEiăbiŢe, şiăceăesteăcuăasta?ă
Nu suntem mântui i printr-un canon, ciăpriŢăsmereŢieăşiăsuspiŢeăîŢain-
tea lui Dumnezeu. P re i s  da i o mare importan  cantit ii de metanii 
şiăcelţrăcitite. Nu! Toate acestea pot fi doar uŢă„chimval r sun tţr”; dar, 
totul const  în c in a inimii. V  este de folos s  face i un canon nu de 
cantitate, ci de timp; de exemplu: diminea a v  pute i ruga o or  sau 
dou . F r  s  v  gr bi i, cu poc in , din inim , şiăuŢeţriăcuăîŢtreruperi, 
dac  inima dumneavoastr  tr ieşteă bucurieă sauă îŢduiţşareă – împlini i 
ceva din canon f r  s  v  gândi i s  împlini i totul. Astfel se poate s  
face i doar jum tate sau trei sferturi din cât f cea i pân  acum, şiătimpulă
rânduit s-a scurs, şiăapţiăvin ascult rile (cur areaăsţbeiăetc.).ăŞiăceăesteă
cu aceasta? S  nu v  tulbura i; încheia i cât a iăreuşităs  face i, şiăs  şti i 
c  Domnul nu va cere mai mult de la dumŢeavţastr , c ci El nu laud  
graba. El are nevoie de inima dumneavoastr , nu de un num r de meta-
ŢiiăşiăŢiciăde o tehnic  de recitare (a rug ciunilor). Se poate ca cineva s  
citeasc  un singur canon sau acatist o or  întreag , darăcuălacrimiăşiăîŢ-
trerupându-l pentru un plâns sincer înaintea lui Dumnezeu – aceasta es-
te adev rat  rug ciune. Se poate, de asemenea, s  citeasc  cineva Evan-
gheliile sau Psaltirea, f r  s  fie atent la capitţleă şiăplanific ri, ci dup  
putereaă şiă timpulă s u, inând seama de calitate – s  citeasc  totul cu 
concentrare şiă Ţuă în prip . De dragul ascult rilor şiă din grij  fa  de 
aproapele, trebuie întotdeauna s  se scurteze timpul rug ciunii, de vre-
meăceăascultareaăesteămaiăpresusădeăpţstăşiărug ciune, şiăŢuătrebuieăs  fie 
tulburat pentru aceasta, ci s  se recunoasc  importan a slujirii aproape-
lui.ăCaŢtitateaămetaŢiilţrăşiăţăaŢumit  corectitudine a canonului sunt in-
dispensabile pentru încep tori, peŢtruă aă seă ţbişŢuiă s  se roage; dar, 
când s-auăţbişŢuită îŢtr-o anumit  m sur  cu rug ciunea, nu trebuie s  
se lege cu sim irea de un num r de metanii, ci este mai bine a te ruga în 
mod liber, doar în func ie de cantitatea de timp. 

5. „Certa i-m  şiă ar ta i-miăŢeajuŢsurile.”ăMaiă îŢtâiă deă tţate, tre-
buie s  v  laud pentru deschiderea dumneavoastr  şiăpeŢtruărâvŢaădup  
mântuire. Dar trebuie s  v  cert pentru dragostea exagerat  pentru co-
rectitudine, pentru c  v  num ra i faptele buŢeăşiănevoin ele şiăv  bizui i 
pe ele, fapt pentru care nu vede i valoarea nem rginit  a smereniei, care 
dep şeşteă tţateă lucr rileă şiă virtu ile noastre careă şchiţp teaz . Aceasta 
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este o temelie şubred , f cut , se poate spune, pe nisip, şiăpţateăfiătţle-
rat  doar la începutul vie iiăduhţvŢiceşti, dar mai târziu îi vat m  pe cei 
care se lupt . Având o corectitudine exterioar  (citirea canoanelor, ine-
rea posturilor şiăf r  c deri exterioare, uşţr se poate ajunge la pre uirea 
deăsiŢeăşiălaătrufie, şiădeăacţlţălaă„sfiŢ eŢie”ăşiă„îŢaiŢte-vedere”ăde-a stân-
ga (demonice). Arunca i repede aceast  temelieădiŢămiŢteăşiădiŢăiŢim ; 
renun a i s  mai pre ui i nevoin ele, corectitudiŢeaă caŢţaŢelţră şiă aşaă
mai departe. Face i orice lucru bun care v  este accesibil şiăsuporta i ori-
ce nevoin  ca pe o porunc  de la Dumnezeu, f r  a o evalua; pentru c  
valoarea nu st  în ele, ci în dobândirea prin ele a smereniei, a credin ei, 
a cur iei profunde, a c in ei, a p rerii de r uăşi, în cele din urm , a iubi-
riiă deăDumŢezeuă şiă deăaprţapele.ăNimeŢiăŢuă laud  un elev cât timp el 
mai înva , ciăatuŢciăcâŢdăprimeşteădiplţma.ăTţateăŢevţiŢ ele sunt doar 
lec ii (proptele), în timp ce diploma const  în smerenie, p rere de r u, 
cur ie (atât cât este cu putin ). Se poate ca cineva s  ajung  la acestea 
priŢăŢecazuriăşiăbţli, f r  nevoin eădeţsebiteăşiăcaŢţaŢe, şiăŢuăvaăfiămaiă
prejos decât cei care s-au nevoit. 

Şiăastfel, alc tui i-v  propria temelie a sufletului, c utând def ima-
rea de sine, poc in a, r bdarea, p rerea de r uăşiăcrediŢ  ferm  şiăŢeîŢ-
şelat  în mila lui Dumnezeu. La Judecata de Apoi, cei drep i vor fi recu-
noscu i doar dup  smereŢiaă lţră şiă dup  faptul c  se consider  nevred-
nici, iar nu dup  faptele bune, chiar dac  le-au f cut. Aceasta este ade-
v rata atitudine. 

 

2. DESPREăSIM MINTELEă„BUNE”ăŞIă 
DESPREăP REREAăDEăSINE 

 
Cel care este iubitor de sine nu crede în mila lui Dumnezeu, ciă îşiă

întemeiaz  duhovnicia pe propriile sale realiz ri asceticeăputredeă şiă peă
îmbun t iri exterioare p relnice; acesta se laud  cuăeleăşi, fiind copleşită
de stima de sine, îşiăm soar  sim miŢteleăcaăşiăcu un termometru – vai, 
roadele iubirii de sine! 

Nu te în l a singur deasupra niciunui p c tos, nu î i pune încre-
derea în corectitudinea ta, pentru c  pre uirea de sine poate nimici toate 
ispr vileăşiăfapteleăŢţastreăbuŢe, dac  avem vreunele. R bdarea cu sme-
renie a p catelor celorlal i oameni, deşiăe lucrul cel mai greu, este calea 
care aduce r splat  şiăceaămaiăsigur . 

 
3. DESPREăR BDARE 

Unde este r bdare, este cu siguran  şi mântuire. O via  relativ 
paşŢic , petrecut  în rug ciune, esteă tţtuşiămaiăprejţsădecâtăţăvia  de 
necazuri petrecut  în rug ciune, dac  exist  r bdare fa  de ceilal i. 
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4. DESPREăCELEăDEăCAREăTREBUIEăS ăNEăFIEăTEAM  

Trebuie s  ne fie team  Ţuădeăgreşeli, ci de r ceala inimii, de mul-
umirea de sine, de o atitudine lipsit  de c in . 

 

5. DESPRE CORECTITUDINE 

To i suntem nes bui i îŢăceeaăceăpriveşteăpre uirea de sine şi, prin 
urmare, când ne corect m pu in într-o privin  sau în alta, numaidecât 
ne apreciem peăŢţiăîŢşiŢeăşiăpeăŢeţbservateădeveŢimăfariseiărafiŢa i: ne 
pre uimăpeăŢţiăîŢşiŢeăpeŢtruăceeaăceăaăf cut harul, dup  mila lui Dumne-
zeu, şi nu datorit  realiz rilor noastre. Prin urmare, în chestiunile du-
hovŢiceşti, corectitudinea poate s  ne fac  mai mult r u decât incorecti-
tudinea cu un sim mânt de c in . Vei spune: „Şiă îŢă cţrectitudiŢeă seă
poate c iăciŢeva”.ăS  ne c im pentru ce, dac  ne vedem pe noi îŢşiŢeăcţ-
rec i? Pân  la îŢşelare este un singur pas. Corectitudine adev rat  nu 
poate s  existe. Prin urmare, Sfin ii P rin i înva  c  nu ne îndrept im 
prin fapte, chiar dac  suntem obliga i s  facem fapte bune (prin puterea 
lui Dumnezeu), aşaăcumăţăpas re este obligat  s  cânte, deoarece pentru 
asta este creat . Noi suntem crea i pentru a face fapte bune; astfel este 
firea noastr . Ar fi prostesc s  ne mândrim pentru faptul c  avem dou  
bra eăşiădţu  picioare – aşaăesteă fireaăŢţastr .ăŞi, dac  nu facem fapte 
bune, atunci p c tuim greu împţtrivaăfiriiăŢţastreăşiăaăvţiiă luiăDumne-
zeu. Prin urmare, este bine s  facem faptele bune, dar nu ca s  ne mân-
drimăcuălupteleăşiăcuărealiz rile noastre, ci ca s  dţbâŢdimăţăşiămaiămareă
smereŢieă şiă c in . Cel careă pţsteşteă şiă seă rţag  nu pentru a dobândi 
smereŢiaăşiăpţc in a, ci pentru a-L mul umi pe DumŢezeuăşiăpeŢtruăa se 
îndrept i pe sine, se afl  îŢăgreşeal . 

 

6. DESPRE NEPUTIN E 

Nu te întrista pentru neputin ele taleăşiăŢuă leăcţŢsideraăduşmanii 
t i. Ci, dimpotriv : deşiăurâte, eleăsuŢtăprieteŢiiăŢţştriăduhţvŢiceşti, ele 
suŢtă„vameşii”ăŢţştri. 

 
7. DESPRE NECAZURI 

NecazurileăsuŢtăatâtădţveziăcâtăşiăiŢdicatţareăc treăbucuriile şiătr i-
rile veşŢiceăşiăŢep mâŢteşti, unde se g sesc Domnul nostru, N sc toa-
rea de DumŢezeuăşiăsfiŢ ii. 

Se pare c  a venit vremea când Domnul nostru Îşiăcheam  oamenii 
şiăîiăcur  prin necazuri pentru a-i trece în via a cereasc ; pân  la urm , 
acesta este scopul pentru care tr im. Fie ca voia lui Dumnezeuăşiămilaă
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Lui s  se fac ! S  n d jduim aceasta şiăs  ne preg tim în fiecare zi s  ne 
îŢtâlŢimăcuăDumŢezeuăşiăs  tr im ca în timpul S pt mânii Patimilor. 

 

8. DESPRE SMERIREA DE SINE 

Vedereaăşiăevaluareaăprţpriilţrărealiz riăşiăfapteăŢuăvţrăfaceădecât 
s  m reasc  pre uirea de sine p c toas  şiă îŢşel tţareă şiă s  micşţreze 
singura noastr  n dejde în mila lui Dumnezeu. Ce este mai de încredere 
peŢtruăŢţiăşiămaiăpl cut lui Dumnezeu este urm torul lucru: „O, Doam-
ne, ŢuăamăŢimicăşiăŢuăîŢdr znesc nici s -mi ridic ochii; ai mil  de mine 
dup  mareămilaăTa!”ăCuăcâtăvaăfiămaiămareăp rerea de r uăşiăîŢcredereaă
în Dumnezeu, şiăŢuă îŢă fapteă sauăaltceva de-al nostru, cuăatâtă vaă creşteă
mila lui Dumnezeu fa  de noi. 

 

9. TEMPLUL L UNTRIC 

Nu este nevoie s  plângem prea mult pentru distrugerea unei bi-
serici; pân  la urm , fiecare dintre noi, din mila lui Dumnezeu, are sau 
ar trebui s  aib  propria lui biseric  – inima; intr  acţlţăşiărţag -te, atât 
cât ai t rieăşiătimp.ăDac  aceast  biseric  nu este bine f cut  şiăesteăabaŢ-
donat  (f r  rug ciune interioar ), atunci biserica vizibil  nu va aduce 
mult folos. 

 

SCRISORI ALE EPISCOPULUI GHERMAN 
1. Scrisoare din 17/30 mai 1925 

 
TuăşiăeuăŢuăamăajuŢsă laăaceaăstareăduhţvŢiceasc  în care ceea ce 

este pur duhovnicesc sau, mai degrab , când energia harului nu doar c  
biruieşteăsl biciunea c rŢiiăŢţastreăşiătrupul, ci d  şiăaripiăsufletuluiăŢţs-
tru, care este legat de aceast  povar  (a c rŢii)ăşiăcareăŢuăesteăŢiciăatţt-
puternic, iar f r  Dumnezeu nu are aripi. Pân  acum, prin mijlocirea re-
surselţrăŢaturaleă fiziceă şiăsufleteşti primite de noi de la natur  şiădeă laă
p rin iiăŢţştri, DţmŢulăşiăDuhulă luiăDumŢezeuăac ioneaz  prin aceast  
maleabilitate fizic  şiă priŢă aceast  natur  psihic  dinamic  a noastr . 
Dar via a ceaăadev rat ăîn acest moment înc  nu ni se descoper  în tota-
litate; de aceea este atâta vigoare în noi şi, mai mult, atâta pasiune bun , 
idealist  şiădeăţrice fel. 

Dar aceast  etap , mai devreme sau mai târziu, ajunge la cap t, şiă
vine pentru fiecare Ghetsimaniul s u, cu luptele şiăţsteŢelileăsale, pân  
la sudoare de sânge, şiăapţiăGţlgota. Atât una, câtăşiăcealalt , cauzeaz  
chiŢă şiă suferiŢ ; şiă celă maiă adeseaă suferiŢ ,ă pentru c  duhul nostru 
trebuie s  se separe de dreptatea sa proprie (indiferent de cât de curat  
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şiăideal  poate s  ne par )ăşiăs  se împace cu voin a dreapt  a lui Dum-
nezeu, vţiŢ ăcare pentru firea noastr  psihic  este foarte restrictiv ă şiă
dificil . 

Scrii c  peă1ămaiă„aşaăşiăaşa”ăseăvaăîŢtâmpla şi, din aceast  cauz , 
iŢimaătaăgemeăşiăspui: „AceastaăesteăvţiaăluiăDumŢezeu, şiăîŢăeaănu poate 
fiăŢimicăchiŢuitţr”ă– şiăcuătţateăacesteaăeştiăchiŢuit.ăAmiŢteşte- i de su-
doarea de sânge din Ghetsimani; amiŢteşte- i de aceste cuvinte perma-
nente ale Înv torului nostru, c  cineva poate s  Îi urmeze doar prin 
„luareaă crucii”.ăTţateă acestea ar trebui s  î i spun  c  trecerea noastr  
întru voia lui Dumnezeu este întotdeauna chinuitoare, aşaăcumăeste, în 
general, orice trecere de la o form  mai simpl  la o form  perfect  şiăsu-
perioar , aşaăcumăesteăţriceăŢaştereăfizic  şi, cu atât mai mult, ţăŢaştereă
duhţvŢiceasc . Avem aici, pe p mânt, doar începutulăîŢtregiiăreŢaşteriăaă
voin ei noastre în voin a lui Dumnezeu, a min iiăŢţastreă(chiarăşiăceaăaă
unui credincios) în Mintea lui Dumnezeu, aăiubiriiăŢţastreămiciăşiăŢede-
s vârşiteă îŢă Iubirea Tri-Ipostatic  Perfect  şiă Atotcuprinz toare. Când 
omul, pe depliŢăşiăcuăadev rat (adic  iubindu-L, considerându-L singu-
rul adev r în via ), trece de partea acestui Adev răveşŢic sau, dimpotri-
v , se întoarce deplin de la El, el nu mai tr ieşteăşiăeste obligat s  moar . 
El a trecut prin tot ceea ce poate s  ofere via aăaceastaăşiăaăajuŢsălaăma-
turitate pentru viitor. 

Sensul Ghetsimaniului personal al fiec ruia este urm torul: s  su-
ferimăşiăs  tremur m l uŢtric, pentru a împlini cu r bdare ceea ce ni s-a 
poruncit, f r  a ne sup ra din cauza motivului pentru care lucrurile sunt 
aşaăşiăŢuăaltfel; pentru c  uŢeţriăciŢevaăesteăadusălaăDumŢezeuăpriŢăşţ-
curile puternice care vin de la o acceptare sincer  aăbiŢeluiăşiăpriŢăc deri 
îŢfricţş toare. Iuda s-a aflatăcuăHristţsătţtătimpulăşiăL-a tr dat; tâlharul 
a fost f r  HristţsătţtătimpulăşiăaăajuŢsăs  cread  în El. Dac  nici în via a 
luiăHristţsăşiăŢiciăîŢăistţriaăcrediŢ ei noastre nu ar fi fost indica ii clare 
ale acestor altern ri între lumin  şiăîŢtuŢericăşiădespreătriumfulăfiŢalăală
luminii, atunci bineîn eles c  arăfiăfţstăîŢfricţş tor. Dar trebuie s  ne în-
veselim inimile cu cuvintele Apostolului Pavel, rostite cu privire la evrei 
şiălaăŢeevrei, şiăprţbabilăaplicabileăşiălaăceiăcareătr iesc acum: Pentru c  
Dumnezeu i-a închis pe to i în neascultare, pentru ca pe to i s -i milu-
iasc  (Rom. 11: 32). În plus, ŢuăştimăcâtădeăaprţapeăsauădeparteădeăŢţiă
este necazul. 

Vremea noastr  esteă uŢaă îŢă careă esteă Ţevţieă deă multeă şţcuri în 
plus, nu doar pentru a trezi min ile oamenilor, ciăşiăpeŢtruăa-l întoarce 
pe om spre eseŢ aăa tot ceea ce este cu adev rat uman – la inima sa.  

Astfel, epuizarea ta trupeasc  şiăsufleteasc  este de în eles. S  pur-
t m cu supunere crucea Lui, aşteptâŢd, dac  nu aici, atunci acolo, odih-
n  deălaăDţmŢulăşiăţădescţperireădepliŢ  a sensului adânc a tot ceea ce 
ne r ŢeşteăşiăŢeălţveşteăacumăatâtădeădurerţs. 
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2. Scrisoare din 30 august 1932 
 
Aici luna augustă seă vaă sfârşiă curâŢd.ă ÎŢămţdă iŢvţluŢtar, în ciuda 

importantelor şi zilnicelor griji, gânduri şiă îngrijor ri care împing un-
deva, în adâncurile sufletului, tot ceea ce s-a petrecut înainte, ne amin-
tim praznicul de la Ghetsimani (Adormirea Maicii Domnului, 15 august), 
micul schit plin de oameni, slujba lung  şiă emţ ionant  în jurul mor-
mântului Preacuratei, procesiunea triumfal  cu giulgiul s u pe c r rile 
schitului, cu frumosul sunet al clopotelor, masa bogat  cu varz  rţşieăşiă
cvasul înmiresmat f cut din coac ze, şiăBetaŢia, cu minunatul ei paroh, 
şiăţraşulăpl cut, cu acea c su  nu departe de Lavr . În aceast  amintire, 
experien ele pur duhţvŢiceşti se împletesc cu cele lumeştiăşiăp mâŢteşti, 
şiăesteăgreuăs  le separi pe unele de altele, aşaăcumăesteăimpţsibilăs  tai 
sufletulădeătrupăşiăs  strici unitatea lor mistic . 

Toate acestea st ruie într-un fel de dulce melancolie care roade ini-
ma, caăşiăcum s-ar vedea în zare fum albastru într-o zi senin  de var ; şiă
tot prezentul, în ciuda avantajelor duhţvŢiceşti fa  de trecut, pare atât 
de crud, deămurdarăşiădeăaspru.ăVaăfiăvreţdat  posibil s  aducem acest 
trecut, f r  p catele lui, la un loc cu prezentul, f r  şţcurileăşiăŢeŢţroci-
rile sale barbare, într-un singur întreg luminos, unde totul s  fie Hristos, 
lumina Sa neapus  şiăiubireaăreciprţc , f r  de care te sim i al nim nui 
şiădezn d jduit în vremurile noastre? ŞiăîŢămţmeŢtulădeăfa , sabia Sa îi 
desparte pe cei care au fost cândva apropia iăşiăîŢtr-un cuget, şiăsmerenia 
Lui supus  şiă paceaă lipsescă chiară şiă printre cei care sunt numi i cu 
numele Lui. 

Dar eu cred c  aceasta se va întâmpla, şi c  sufletul fiec ruia dintre 
cei care au trecut prin chinul lipsurilor, al c derilor, tr d rilor, alălaşit -
iiăşiăalăŢeg rii, ÎiăvaăcâŢtaădiŢăŢţuă„OsaŢa”, Ţuădţarăcuăbuzeleăşiădintr-o 

mişcare trec toare a sentimentelor, ci cu întreaga via , ca unui Biruitor 
al mor iiăşiăalăr ului. 

 
3. Scrisoare din 5/18 octombrie 1933 

 
Mi se pare c  ceea ce se întâmpl  acumăŢuăesteăpurăşiăsimpluădis-

trugerea unei fort re eăşiăaăceeaăceăpeŢtruămul i este sfânta sfintelor. Ce 
se petrece este purificarea acestor lucruri sfinte, sfin irea lor prin focul 
grţazŢicelţrăŢecazuriăşiăîŢcerc ri, prin distrugerea formelor care, în fru-
muse ea lor unic , dar în multe privin e lumeasc , zdrobescă seŢsulă şiă
con inutul care sunt legate de ele. Sunt f urite noi forme, care sunt mai 
uşţrădeăp truŢsăşiădeăumplutăexactăcuăduhulăşiăcuăvia a, care sunt adesea 
negate de provocatori şiăcareăadesea, în numeleăuŢeiălupteăadmiseăşiăpre-
meditate împotriva Lui, sunt negate în principiu, pentru ca prin Golgota 
anihil rii s  fie reînviate în for . 
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Privi iăşiăvede i cum via a de fapt a devenit ascetic , cum renun a-
rea la sine, o renun are la sine nemaiauzit , devine nu o excep ie, ci o 
regul  pentru toat  lumea, cât de repede tot ceea ce devenise separat în 
sfere de via  cât se poate de diferite ajunge la unitate prin colectivizare 
şiăaşaămaiădeparte. 

Vei spune c  toate acestea nu sunt f cute în Numele Lui, ci împo-
triva Lui. Da, este adev rat. Acum tot ceea ce are pecetea Lui se afl  în 
necazuri, în GhetsimaŢiăşiăpe Golgota. Este adev rat. Dar este la fel de 
adev rat c  tţateăefţrturileăşiă tţat  creativitatea sunt îndreptate înspre 
crearea formelor de via  care toate, ca idee, au fost prev zute de El, şiă
nu pot fi realizate f r  El, şiăcareăneab tut ducăspreăEl.ă„TţateăsuŢtăpriŢă
El, cu ElăşiăspreăEl”, şiădţarăţămâhŢireăpreaămareăsauăţăreflectare superfi-
cial  la aceste cuvinte minunate ale Apostolului ne pot împiedica de la a 
vedea c  toate acestea se împlinesc. Involuntar î iăamiŢteştiădeăcuviŢteleă
Sfântului Ioan Hrisostom: „Dumnezeu lucreaz  chiar prin acei oameni 
care pun piedici şiă seă împţtrivesc; El Îşiă fţlţseşteă duşmanii ca instru-
ment al slavei Sale, ca s  ştiiăc  nimeni nu poate s  împiedice hot rârile 
lui Dumnezeu sau s  abat  bra ul S uăcelăîŢalt”. 

Vechiul Israel a trebuit s  treac  peste ruinele minunatului s u 
templu, pesteăaŢiăluŢgiăîŢăcareăaăfţstălipsitădeăslujbeleădumŢezeieştiăcare 
fac inima s  se c iasc  şiăpriŢtr-o întreag  mare de lacrimi, înainte de a 
ajunge la o alt  cas  a lui Dumnezeu, în care L-au v zut pe Cel despre 
careăvţrbeauăatâtăjertfeleăcâtăşiăprţfe iile lor. Maria Magdalena a venit la 
El din cauza posed rii de diavoli, Maria Egipteanca, din cuptorul imo-
ralit ii şiădin patima desfrân rii, tâlharul, prin chinurile crucii. Acestea, 
mi se pare, suŢtăiŢdicatţriiăcareăarătrebuiăpuşiăîŢăfa a fiec rei sup r riăşiă
în special în fa aăamiŢtirilţrăiŢsupţrtabile.ăTuăşiăpţate majoritatea dintre 
noi am fost lâng  El când era plin de mireasma bun t ii şiăcâŢdăeraăîŢ-
conjurat de m re ia minunilor, de lumina venera iei; acum nu v  fie 
team  de dezonoarea Lui, de GhetsimaŢiăşiădeăGţlgţta, astfel încât, dac  
nu împrejurul vostru, cel pu in în untrul vostru, s  pute i vedea lumina 
de nebiruit a adev rului S uăşiăaăÎnvierii. 

Fie ca Domnul s  v  ajute în iarŢaăceăseăaprţpieăcuătţateăgrijileăşiă
îngrijor rile ei. Via a fiec ruia trece acum prin por ile cele strâmte, iar 
cel care accept  acestea cu supunere, ca pe inevitabila şiăsiŢguraăcaleădeă
mântuire, este mult mai fericit decât cel care este sup rat, care se plânge 
de Ţepl ceri şiăcareăaşteapt  ca cineva s -l împing  şiăs -l îmbrânceasc  
prin por i. 

 
4. Scrisoare din 2/15 decembrie 1936 

Cred c  cele prin care treci tu esteătr ităîntr-o anumit  m sur  de 
foarte mul i, şiă dţară zgţmţtulă realit iiă prezeŢteă şi grandioasa recon-
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struc ie, care cere o concentrare extrem  a tuturor puterilor sufletului 
omului, determin  aceste gemete t cute ale sufletuluiăşiă îlă împiedic  pe 
om de la în elegerea sensului lor profetic. Starea ta este o reflectare a 
bţliiăcţmuŢeăşi în niciun caz nu este ceva lipsit de speran , vreun motiv 
pentru care s  devin  cineva isteric. Nu f r  voia lui Dumnezeu am fost 
puşiă îŢă acestă vârtejă ală p timirilor, al r zbţiuluiă şiă aă tţtă felulă deă ac iuni 
ŢeruşiŢate şiăc deri. El nu ispiteşteăŢiciţdat  prin cele rele şi, dac  ar fi 
s  d m la o parte din realitatea care ne înconjoar  duhul de excesiv  
mândrieăşiăpţft ătrupeasc , în toate am vedea reflexii ale Adev rului S u 
şiăale poruncilor Sale. Legile Sale au fost puse în min ileăşiăîŢăiŢimileăţa-
menilor. Ele sunt de neşters, caăfirea.ăŞi, cu toate c  cei care construiesc 
(adic  sovieticii) Îl ignor  îŢăţriceăfelăşiăvţrăs -L îndep rteze pe El, chiar 
şiă amiŢtireaăLuiă diŢă via , El tot r mâŢeăpiatraă diŢă capulă uŢghiuluiă şiă
puterea ideilor fundamentale ale noii societ i. În aceasta este garan ia 
uŢţrăzţriăşiăaăuŢeiăschimb riăşiăaăuŢeiăreîŢŢţiriăduhţvŢiceşti, în timp ce 
pentru cei care sufer  şiăsuŢtăîŢdurera iădiŢăcauzaăacesteiă„apţstazii”ăesteă
încurajare, paceăşiăr bdare. 

S  nu fii dezam git. F r  Elă suŢtemă îŢtţtdeauŢaă gţiă şiă lipsi i de 
putere.ăElăesteăacelaşiăieri, aziăşiămâiŢe.ăPţateăEl s  nu fie cu noi, când în 
jurulăŢţstruă şiă îŢăŢţiă seădezl n uie o astfel de furtun ?ăŞiăcuăElăputemă
îŢduraăţriceăşiăputemăîŢtâmpiŢaăcuăvitejieăţriceăispit . El are puterea de 
a îndep rta într-o clip  toat  durerea din inima ta, dar nu face aceasta, 
pentru c  este mai bine s  lase durerea s -şiă urmezeă calea, şi, pentru 
aceasta, este nevoie s  cerem de la El doar r bdare.  

 
 

V. 
MOARTEAăCELORăDREP I 

 
Informa iile pe care le avem despre ultimii ani ai arhiepiscopului 

Varlaam provin din pu inele men iuni prezente în scrisorile fratelui s u, 
bazate pe ceea ce i-auăscrisăfiiceleăluiăduhţvŢiceşti, dup  vizitele rare f -
cute arhiepiscopului Varlaam. 

În 1931, episcopul Gherman scrie: „Acumă suŢtă îŢăMareleăUstiug.ă
Nicolae (adic  elă îŢsuşi)ăaă trebuităs  îŢdureăşiă s  vad  în aceste p r i o 
mul ime de lucruri dureroase, dar acum tr ieşteămaiămultăsauămaiăpu in 
în pace. Victor (adic  arhiepiscopul Varlaam) de curând a plecat s -şiă
ocupe locul la Zosima” (adic  în lag rul de concentrare Sfântul Zosima 
de la Solovki). 

În 1932: „VarlaamăesteăacumălaăSta iunea Muntele Ursul, lâng  Pe-
trozavodsk” (un lag r de concentrare groaznic). 

În 1933: „DeăcurâŢdăm-am bucurat c  adev ratul porumbel al lui 
Dumnezeu, V. (Varlaam), a fost eliberat din captivitate, dar înc  Ţuăştiuă
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detalii. Cu atât mai vesel este lucrul acesta, cu cât erau pu ine speran e 
peŢtruă aceastaă şiă eiă chiară spuseser  c  aă murit.ă Şiă atâtă deă mul i, prea 
mul i dintre fra iiăşiăcţlegiiămeiă(episcţpiăşiăclerici), în special de acolo de 
unde Dumnezeu m-a eliberat, s-auădusădejaălaăţdihŢaăceaăveşŢic . Abia 
ieri am primit o scrisoare de acolo, şiăeraăgrţazŢicădeăcitit, din punct de 
vedere omenesc, şi, mai mult decât atât, ca s  sim i cum moartea st  
peste to i cei cu care tu eştiă uŢită nu numai printr-o cale comun  (cea 
clerical ), ciă şiă priŢă uŢitateaă aştept rii (mântuirea). Dar, dintr-un alt 
punct de vedere, în acest proces al mor iiă euă simtă şiă izb vireaă şiă îŢ-
vierea... Transmite-i salut rileămeleăluiăVictţr”.ăÎŢădecembrie, acelaşiăaŢ: 
„VictţrăesteăbiŢeăîŢăVţlţgdaă(exil)”. 

În 1935: „Victţrătr ieşteăcaămaiăîŢaiŢteăîŢăVţlţgda”.ăŞiămaiătârziu: 
„Victţr, se pare, a devenit cu totul neputincios; nu poate s  mearg  mai 
mult de câteva minute, din cauza epuiz riiăexcesiveăaăiŢimii”. 

În mai 1936: „EleăauămersăîŢăVţlţgdaăpeŢtruăa-l vedea pe bolnav. 
Dou  dintre cele mai apropiate l-au vizitat. O c m ru  cu tapet murdar, 
abia separat  de camerele de locuit ale proprietarului printr-o perdea, 
careă iŢea lţculăuŢeiăuşi.ăUŢăpatăcuăaşterŢutăs r c cios, lâng  el, o m -
su  şiăalteădţu  meseălipiteădeăperete.ăŞiăacestaăesteătţtămţbilierul.ăÎmiă
scriu c  este slab, palidăşiăcţmpletăc runt. În toate este priva iune, dup  
cum li s-a p rut lor, ceea ce este exact, dar aceast  s r cie îi face pl cere. 
El le-a primit foarte iubitor, s-a interesat de via a fratelui s u şiăl-a sf -
tuit s -şiăpetreac  mai mult timp ocupându-se cu lumea l uŢtric , mai 
degrab , decât cu lucrurile exterioare, chiar dac  ar fi bune. Este mult 
adev r în aceasta. Apoi le-aă dată sfaturiă duhţvŢiceştiă şiă le-a mângâiat 
mult. Fie ca H. (Hristos) s  îl mântuiasc . El se simte bine în boala sa, 
care l-a intuit la patăşiăl-a f cut aproape invalid. Eu însumi cred profund 
în providen a acestui fapt: îl salveaz  de la schimb rile epuizante de 
lţcuriă (îŢchisţri)ă şi, f r  îndoial , îl ajut  s  adune mai mult  c ldur  
duhovniceasc , care este atât de indispensabil  în vremurile noastre atât 
de reci. Fratele s u (episcopul Gherman) aă tr ită pâŢ ă acumă în aceeaşiă
situa ie. Probabil c  ai auzit despre boala (adic ăarestul – n.ed.) care a 
venit peste rudele lui. Pentru el este o mare mâhnire, deşiăs-a petrecut 
nu f r  voia lui Dumnezeu, CareăştieămaiăbiŢeădecâtăŢţiăcare este cea mai 
buŢ ăcaleăspre inta noastr  veşŢic ”.ă Iară îŢădecembrieă scrieă cuă regret: 
„PţateăesteămaiăbiŢeăpeŢtru mine s  îl imit pe Victor, careă lţcuieşteăcaă
un z vţrât”.ăAcesteaăauă fţstăultimeleăcuviŢteăcuŢţscuteăaleăepiscţpuluiă
Gherman. 

Se g sescăchiarăşiămaiăpu ine men iuni despre el în scrisorile arhie-
piscopului Varlaam; putem doar ghici ceea ce este în inima lui: „Esteă
foarte bine pentru mântuirea sufletului s  fii ucenic de chilie. Cât despre 
mine, m-aşă fiădusă laăciŢevaăcaăuceŢicădeăchilie, dar, vai, nu am t ria şiă
nici posibilitatea. Cu toate acestea, picioarele mele sunt mai bine... Dar 
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starea mea general  este mai proast . Înainte de S pt mâna Brânzei am 
avut un atac. Doctorul m-a v zut de dou  ori. Acum, slav  lui Dumne-
zeu, este mai bine. Tot ceea ce este obositor îmi este v t m tor, deci a 
trebuit s -mi scurtez canonul de rug ciune. Am nevoie de aer curat, dar 
Ţuăpţtă ieşi afar  decât pentru zece minute... Am citit toat  Psaltirea în 
timpulă Pţstuluiă Mareă şiă scurteză Ceasurile. Psalmistul spune: Adu-
su-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile 
Tale (Psalm 142: 5). ŞiăpeŢtruătiŢeăesteădeămareăfţlţsăs  î i amiŢteştiădeă
lucrurile sfinte din via a ta. Nu este deşert ciuŢe, ciăţăuşurareămâŢgâie-
toare pentru suflet; este un înlocuitor pentru lecturile duhovŢiceşti”. 

Dup  aceste pu ine cuvinte, probabil din 1936, arhiepiscopul Var-
laam a fost caăşiăabandonat. Scrisorile de la fratele s u au venit din ce în 
ce mai rar, pân  când nu au mai fost deloc, indicând fie faptul c  fusese 
ţmţrâtăpriŢăîmpuşcare, fie c  pieriseăîŢăsistemulădeăcţşmarăalălag rului 
de munc , pe atunci condus de maniacul Ejov. Vizitatorii arhiepiscopu-
lui Varlaam s-au împu iŢatăşiăeiăcţŢsiderabil, pentru c  şiăeiăauăfţstăpre-
da iăaceleiaşiăsţr i.ăDurerileădeălaăpiciţareăşiădiŢătţtăcţrpul, de altfel, au 
crescutăşiăaveaăţăr ceal  permanent  şiăp trunz toare, care se instala în 
adâncul trupului s u imobilizat. Anii agoniei se prelungeau. Inima sa 
bolnav  continua s  bat . 

Afar , lumea era acum în r zboi. Speran a poporului rus de a fi eli-
berat de jugul ateist devenea mai intens  cu fiecare zi de r zbţiăşiădeăpri-
va iune. Suferin eleă pţpţruluiă creşteauă pe m sur  ce autorit ile, din 
team , f ceau mai mult  presiune. Nimeni nu avea timp de arhiepisco-
pulăVarlaam.ăŞi, în starea sa dezn d jduit , el a în elesătţtulă şiăseărugaă
neîncetat pentru lume, elăştiaădeăcuŢuŢileăsl vite pe care Dumnezeu avea 
s  le dea celor care au suferit, celor care au cultivat blânde ea inimii, 
dragostea iert toare şiăţăîŢ elegere profund  a sl biciuŢiiăţmeŢeşti... Şiă
se ruga pentru to i. 

 
Înc  nu murise în groaznica închisoare Vologda... Ascultând cânta-

rea m rea  a viscolului care urla, un sobor pe multe voci care se rotea 
ca norii pe marea schimb toare a vie ii, nu putea decât s  se roage la 
sfântul s u, c lug rul Varlaam, acel ascet minunat din vechime. Înainte 
ca un om s  moar , se spune, sfântul s u împreun  cu îngerul p zitor 
vin ca s  înso easc  sufletul în lumea cealalt . Acest sfânt fusese în India 
şiăseăîŢtâlŢiseăcuădreptulăpriŢ  Ioasaf, care avea s  mţşteŢeasc  toate bo-
g iile p mâŢteştiă aleă uŢeiă mariă împ r ii. Dar Varlaam, plin de zel 
dumnezeiesc ca s -l fac  mţşteŢitţrăalăÎmp r ieiăcereşti, l-a convertit la 
Hristţs.ăŞiăcerurileăiăs-auădeschisăşiăaăv zut sensul existen eiăumaŢeăşiăceă
este preg tit pentru cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, D t torul vie ii. O, 
ce stare pl cut  a avut când a ieşit din trupul s uăşiădusăîŢăÎmp r ia ce-
reasc  a lui Hristos! A v zutăceăbucurieădeăŢespusăîiăaşteapt  pe oamenii 
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muritori pentru toate suferin ele îndurate în aceast  vale a plângerii, 
t râmul nostru p mântesc! Via a autentic  a acestor sfin i este o adev -
rat  descoperire a raiului, pe care p timitorul ierarh Varlaam, acum pe 
jum tate înghe atădeămţarteăşiăacţperităcuăz pad  în ad postul s u jal-
nic, o citise de atâtea ori în zilele tinere iiă saleăşiăacumăŢuăputeaăs  nu 
şi-o aminteasc :  

 
Acum, când se rugase cu lacrimi vremeăîŢdeluŢgat , şiăadeseaăîşiă

plecase genunchii, s-aă aruŢcată laă p mâŢt. Apţi,ă adţrmiŢdă pu iŢ, s-a 
v zut pe sine r pitădeăŢişte b rba i str iŢi, şiătrecâŢdăpriŢălţcuriăpeăca-
re nu le mai v zuse pân  atunci. St tea într-o câmpie mare, toat  în 
floare, cuăflţriăîŢmiresmateăşiăprţaspete, unde a v zut tot felul de pomi 
frumţşi, înc rca i cuă fructeăŢecuŢţscuteăşiămiŢunate, pl cute ochiului 
şi chemând s  fieăatiŢse.ăFruŢzeleăcţpacilţrăfţşneau limpede, din cauza 
uŢeiăbrizeăuşţare, şi, cum tremurau, slobozeau un parfum pl cut care 
nu înceta s  bucure sim urile. Erau acolo tronuri f cute din cel mai 
curatăaurăşiădiŢăpietreăpre ioase, r spândind o str lucire nemaipome-
nit de luminoas , şiălţcuitţriăstr lucitori printre paturi minunate, prea 
frumţaseăpeŢtruăaă fiădescrise.ăŞi, lâng  acestea, erau ape curg toare 
extraordinar de limpezi şiămiŢuŢateă laăvedere. Dup ăce aceştiăb rba iă
îŢfricţşa i l-au condus prin aceast  câmpieă mareă şiă miŢuŢat , l-au 
adus într-o cetate care str lucea cu o lumin  de nedescris, ale c rei 
ziduri erau din aur orbitor, cu parapete ridicate la în l ime, f cute din 
nestemate, cum omul nu a mai v zut. Ah, cine ar putea descrie frumu-
se eaăşiăstr lucirea acelei cet i? Lumin , âşŢiŢdămereuădeăsus, umplea 
toate drumurile ei cu raze luminoase; şiăceteăîŢgereştiăîŢaripate, fiecare 
din ele fiind ea îns şiă ţă lumiŢ , locuiau în aceast  cetate, alc tuind 
cântari de care urechea muritoare nu a auzit niciodat .ă Şiă aă auzită ţă
voce strigând: „AceastaăesteăţdihŢaăcelţrădrep i; aceasta este bucuria 
lor, a celor care au pl cut Domnului îŢăvia aălţr...” 

(Sfântul Ioan Damaschin) 
 
În cele din urm , gerul a încetat s  mai muşte, şiăz pada alb , or-

bitoare, ca fulgerul, cu lucire cald  pava calea pe care s  se ridice sufletul 
dreptului ierarh Varlaam, acolo unde drep iiăseăţdihŢesc.ăŞiăelăaăplecat 
acolo, sus, s  se al ture sfin ilor, în locul preg tit celor drep i, ca s  Îl 
sl veasc  pentru totdeauna pe Dumnezeu. Amin! 

Sfin ilor noi muceniciăVarlaamăşiăGhermaŢ, ruga i-v  lui Dumne-
zeu pentru noi! 

F.H. 
 



 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

III. 
 

 Sfinţii Rusiei din catacombe  
 
 
 
 
 
 

Ce minunat  şiăglţriţas  ţştireădeăŢţiăp timitori! 
Cine poate s  v  sl veasc  dup  cuviin ?  

Cu adev rat, binecuvântat  
este p mântul înmuiat de sângele vostru 

şiăsfiŢteăsuŢtălţcurileăcareăauăprimită 
trupurile voastre. 

 
Arhiepiscopul Ioan Maximovici 
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Notă introductivă 
 

Persecutareaăsţvietic ăaăreligiei,ăcareăaădatăŢţiiămuceŢici,ăŢuăaăfţstă
nici întâmplare, nici fenomen accidental. În vremurile de demult, perse-
cu iileăcreştiŢilţrăerauărezultatulăuŢuiăplaŢădeliberatădiŢăpartea împ ra i-
lţrăp gâŢi,ăprecumăDiţcle iaŢăşiăIuliaŢăApţstatulă– un plan de extermi-
nareăaăcrediŢ eiăcreştiŢe.ăÎŢ acelaşiăfel,ăplaŢulădeăaăextermiŢaăreligia,ăşiă
îŢăspecialăcreştiŢismulăţrtţdţx,ăaăfţstăţăparteăceŢtral ădiŢăpţliticaăsţvie-
tic ăîŢc ădeălaăîŢceput,ăşiăm surileăbarbareăŢecesareăpeŢtruăimplementa-
reaăacestuiăplaŢăauăfţstăclarăprev zuteăşiăcţmandate de guvernul comu-
ŢistălaăcelămaiăîŢaltăŢivel.ăUrm tţrulăfragmeŢtădiŢtr-o scrisoare a fonda-
torului regimului comunist în Rusia poate fi considerat un document 
principal în demonstrarea acestui punct. 

 
 
 
 

 DIRECTIVELE LUI LENIN 
 

DIN SCRISOAREA LUI V. LENINăC TREăMOLOTOV 
10 februarie 1922 

 
Dac ăesteăŢecesarăca,ăpeŢtruăîmpliŢireaăaŢumitţrăscţpuriăpţlitice,ă

s ăseărecurg ălaăţăserieădeăcruzimi,ăatuŢciăesteăimperativăs ăfieăîŢdeplini-
teăacesteaă îŢămţdulăcelămaiăeŢergicăşiă îŢăcelămaiăscurtă timpăcuăputiŢ ,ă
altfel,ămaseleădeăţameŢiăŢuăvţră îŢduraăţă fţlţsireăpreluŢgit ă aăcruzimi-
lor... ÎŢăaceast ăpriviŢ ,ăcuăcâtăvţmăreuşiă s ă execut măpriŢă împuşcareă
uŢăŢum rămaiămareădeăreprezeŢtaŢ iăaiăburghezieiă şiăaiăclericilţră reac-
iţŢari,ăcuăatâtămaiăbiŢe. 

LENIN 
(Le Messager alăMişc riiăStudeŢ ilţrăRuşiăCreştiŢi,ă 

nr. 98; Paris, 1970) 
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17. Stareţul Anatolie cel Tânăr 

 
ŞIăULTIMULăC LUG RăM RTURISITORăALăM N STIRIIăOPTINA 

Pomeni i la 30 iulie (†1922) 
 

Cerceta i-v  peăvţiăîŢşiv  dac  sunte i în credin  
(II Cor. 13: 5) 

 
„Cândva, o mândrie a Sfintei Rusii, nu este de mirare c  m n stiri-

le ei au fost intele principale ale distrugerii în campania revolu ionarilor 
atei de eradicare a religiei. Printre cele mai mari tragedii a fost distruge-
rea faimoasei M n stiri Optina, cunoscute pentru stare ii ei purt tori de 
Dumnezeu, ucenici direc i ai marelui Sfânt P rinte, fericitul Paisie Veli-
cikovski. În secolul al XIX-lea, Optina a ajuns la un nivel înalt de dezvol-
tare duhţvŢiceasc , atr gând literalmente mii de pelerini, printre care 
erauăfaimţşiiăscriitţriăruşiăşiăfilţsţfi: Gogol, Turgheniev, Dostoievski, Ki-
reievski, Leontiev, Tolstoi, V. Soloviov şiăal ii. 

Aceştiăstare i, care erau apropia i de oameni, au hr nit în omul rus 
ţbişŢuită uŢă sim mânt de devo iune profund  fa  de Domnul nostru 
IisusăHristţs.ăŞi, când a venit încercarea Revolu iei, mul i L-au m rturi-
sit pe Hristos cu vie ileălţr.ăAstfelăauăfţstăşiăp rin ii de la M n stirea Op-
tina. Multe c r i au fost scrise despre ultimul mare stare  al Optinei, 
Nectarie, careăşi-aăsfârşităvia a ca mucenic m rturisitor. Aici, tţtuşi, s  
ar t m posterit ii şi pu inele rânduri cu privire la al i c lug ri muce-
nici, mai pu in cunoscu i sau chiar necunoscu i. 

Când, în cele din urm , sovieticii auă îŢchisăşiăauădistrusăm n sti-
rea, în 1925-1927, ei au încercat, de asemenea, s -şiăascuŢd  faptele sân-
geroase. Astfel, de exemplu, unui c lug r, p rintele Pantelimon, i s-a re-
tezat capul; multe dintre cl diri au fost distruse; faimoasa bibliotec  de 
manuscrise a fost luat  şiăaăfţstăvâŢdut  la licita ie, în Paris, îŢăaŢiiă’30. 
Unele dintre aceste c r i au fost salvate de c lug rii îndurera i de la Op-
tiŢaă şiă deă c tre al ii, care le-au p strat şiă sperauă s  vad  în ele semne 
pentru viitoarea ei restaurare. 

Ajungând la Kozelsk, care se afla nu departe de M n stirea Optina, 
amătraversatăţăpajişteăfrumţas , acoperit  cu o vegeta ie verde luxurian-
t . Se întindea înaintea noastr  ca un covor minunat, împodobit cu flori 
multicţlţre.ăŞiăapţi, peăpţvârŢişulăuŢuiădealăcare se ridica deasupra râu-
lui Jizdra, iat : M n stirea Optina, acel minunat pustiu monahicesc, Te-
baida sau Trans-Iordania noastr ... Am ajuns la Jizdra. Acolo se g sea 
un feribot gata s  ne duc  pesteărâu.ăŞiăapţiăam p şităcu venera ie pe p -
mântul sfintei m n stiri, unde totul fusese sfin it prin nevoin ele asceti-
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ce ale c lug rilor, cuălacrimileăşiărug ciunile lor neîncetate. Când am in-
trat în m n stire, ni s-a spus c , pentru a-l vedea pe stare ul Anatolie, 
trebuie s  trecem dincolo de livad  şi apoi s  ieşimăpeăpţarta m n stirii, 
urmând o c r ruie prin p durea deas  de pin, care duce direct la schit. 
În cele din urm , amăajuŢsăşiăamăv zut clopotni a schitului şi, la dreapta 
ei, o colib  mic  în care locuise marele stare . Pân  la urm , în adâncul 
schitului, într-o mic  chilie, l-am v zut pe p rintele Anatolie, care ne-a 
primit cu dragoste. Pe m sur  ce vorbeam cu el, ni se dezv luia darul 
înainte-vederii sale. Aceast  prim  întâlnire cu el ne-a r mas în amintire 
pentru întreaga via …”ă(Memoriile misionarului canadian, arhimandri-
tul Ambrozie Kanavalov). Şi, într-adev r, era în întreaga personalitate a 
p rintelui Anatolie ceva asem n tor cu prospe imea florilor de câmp lu-
minate de soare, o tinere eăşiăţăbucurieăliŢiştite. 

Din copil rie, AlexandruăPţtapţvă şi-a dorit cu înfocare s  devin  
c lug r, dar mama lui nu voia aceasta, chiar dac  el nu era singurul fiu 
în familie. Asemenea Sfântului Serghie de Radonej, el a mers la m n s-
tire numai dup  moartea ei, al turându-seăţbştiiădeălaăOptiŢa, şi pentru 
mul i ani a fost ucenicul de chilie al marelui stare  Ambrozie, absorbind 
într-atât duhul acestui mare dasc l, încât, pe când era înc  doar iero-
diacon, el era recunoscut deja ca stare , maiăîŢtâiălaăschităşiăapţiăcaăstare  
principal al m n stiriiăîŢseşi, fiiŢdăciŢstităşiăiubităîŢăspecialădeăc tre vizi-
tatţriiăşiăpeleriŢiiăstr ini. 

Chiar din primele sale zile la Optina, el a absorbit deplin duhul as-
cezei sale aspre: trezvia încordat  a duhului, liŢiştireaăîŢăchilie, care este 
aceaă„cr p tur  în stânc  prin care Domnul i-a vorbit lui Mţise”ă(Sfântul 
Isaac Sirul); şi, pe de alt  parte, el a avut atitudinea simpl  şiăsiŢcer  fa  
de toate cele exterioare, fa  de fra i, fa  de vizitatori, fa  de natur  şiă
fa  de lumea lui Dumnezeu care îl înconjura. Felul de via  din m n s-
tire, dup  tipic, cuăslujbeleăbisericeşti, cu b trânii ei, cu lucrarea ei de lu-
minare plin  de bog ie duhţvŢiceasc , a n scut în el un mare ascet. 
Noaptea el nu dormea deloc, dându-se pe sine deplin rug ciunii lui 
Iisus. Adesea, din cauza oboselii, a ipea în biseric  în timpul citirii Psal-
tirii, doar pentru a întâlni ochiul critic al vreunuia care nu cuŢţştea 
nevoin ele lui din timpul nop ii. Aceast  lucrare l untric , cu toate aces-
tea, genera în el acea pace de nezdruncinat care, în deplin  armonie cu 
to i stare ii care l-au precedat, l-a ajutat s  devin  un mare binef c tţrăşiă
al întregii societ i, educâŢdăsufleteleăaămiiădeăruşiăîŢăadev rata evlavie 
creştiŢ . Este întru totul semnificativ c  îl pre uia mult pe Sfântul Tihon 
de Zadonsk, adesea prezentând ca pe un dar pre ios cartea sfântului 
Despre adev ratulăcreştiŢism. O jum tate de secol mai târziu, unul din 
fiii s iăduhţvŢiceştiăîşiăamiŢteaăcuărespect: „ÎŢă1921, binecuvântându-m  
pentru lucrarea pastoral  de preot, stare ul Anatolie mi-a spus: «Ia car-
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tea Despre adev ratulă creştiŢismăşiă tr ieşteă îŢăcţŢfţrmitateăcuă iŢdica-
iile de acolo»”. 

ÎŢsuşiŢdu-şiă eseŢ a cârmuirii monahale, stare ul Anatolie condu-
cea via a l untric  a monahilor cu deplin  putere duhovniceasc . De 
exemplu, în timpul m rturisirii monahilor de dou  ori pe zi, când îi dez-
v luiau gândurile lor şi cuămultă respectăşiăcţŢceŢtrareăveŢeauă laăstare  
unul câte unul, îngenuncheau în fa a lui, luauă biŢecuvâŢtareaă luiă şiă
schimbau câteva cuvinte cu el. În acele momente adeseori devenea evi-
dent  înainte-vederea lui. Asemenea momente erau uneori scurte, alte-
ori, ceva mai lungi. Era evident c  stare ul lucra cuăiubireăşiăputereăp -
rinteasc . În blând  pace şiăcuăuŢăseŢtimeŢtădeămâŢgâiere, ei se retr -
geau, sufletul lor fiind cur itădiŢăŢţu.ăŞi, cu adev rat, via a unui c lug r 
la Optina era f r  umbr  de tulburare sau mâhnire; to i cei de acolo erau 
prţfuŢdăbucurţşi, într-o concentrare din toat  inima. 

P rintele Anatolie avea darul uimitţrădeăaăvedeaămişc rile sufletu-
lui omului, gâŢdurileăşiăsim mintele lui: „ÎŢă1916ăamăfţstăiŢfţrmat  c  
stare ulă AŢatţlieă eraă aşteptată îŢă Petersburgă şiă aveaă s  stea la domnul 
Usov; şi, astfel, trei dintre noi – fratele meu, soraămeaăşiăcuămiŢe – am 
mers acolo. Pe drum, frateleăşiăsţraămeaăauădeclaratăc  tot ceea ce voiau 
de la stare  era binecuvântarea lui, dar eu am spus c  aşăvreaăfţarteămultă
s  vorbesc cu dânsul. Dup  câtva timp, elăaăieşităafar , în sal , la to i oa-
meŢiiăcareăîlăaşteptauăşiăaăîŢceputăs  binecuvânteze, spunând câteva cu-
vinte fiec ruia în parte. La înf işare, p rintele Anatolie sem na foarte 
mult cu Sfântul Serafim, aşaăcumăesteăpictatăîŢăicţaŢeleăsale: aplecat îna-
inte, cuăuŢăchipăiubitţrăşiăsmerit.ăE ceva ce trebuie v zut de fiecare, pen-
tru c  este imposibil de descris. Când a venit rândul nostru, stare ul i-a 
biŢecuvâŢtatăpeăfrateleăşiăpeăsţraămea, dar mie mi-a spus: «Dar tu voiai 
s  vţrbeştiăcuămiŢe, nu-iăaşa?ăNuăpţtăchiarăacum; vino la mine disear ». 
Stare ul mi-a citit dorin a aprins , deşiă Ţuă ţă exprimasemă îŢă cuviŢte”ă
(Memoriile Elenei Kar ev – acum, doamna Elena Kon evici). 

În ultimii s i ani, p rintele Anatolie a tr it nu departe de biseric , 
ci chiar vizavi de ea, între zidurile m n stirii.ăNeliŢişteaăţameŢilţrătrezi-
t  de ateismul revolu ionar i-aăcţŢdusăpeăcrediŢciţşiălaăstare i – Anatolie 
şiăNectarieă– pentru sprijin duhovnicesc. P rintele Anatolie, deşiăcelămaiă
tân rădiŢtreăceiădţiăşiăŢeavâŢdăîŢc  p r alb, era centrul aten iei, p rin-
tele Nectarie preferând s  r mân  în umbr . În smerenia lui, stare ul 
Nectarie, când vedea vizitatori care se apropiau de chilia lui, mergea la ei 
şiăleăspuŢea: „LaăciŢeămerge i?”, şiăîiăcţŢduceaălaăp rintele Anatolie, f r  
ca ei s  b nuiasc  cine era el. 

Autorit ile sovietice au început persecutarea monahilor în întrea-
ga Rusie. Optina a devenit proprietate de stat, şiăstatulăŢecredincios bi-
neîn eles c  nu avea nevoie de m n stire. Mul umit  eforturilor credin-
cioşilţrălaiciălţcali, m n stirea a ob inut statutul de muzeu de stat, per- 
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mi ându-se func ionarea unei biserici. Monahii erau teribil de h r ui i; 
unii au fost aresta i, iarăuŢiiăauăplecatăpurăşiă simpluăpe unde au putut. 
Dar înc  maiămultăveŢeauăcrediŢciţşiiăţrtţdţcşi, umplând locul sfânt în 
c utare de mângâiere. A venit în cele din urm  şiă rândul stare ului 
Anatolie. Solda ii Armatei Rţşiiă l-au arestat de mai multe ori, l-au 
b rbierit, l-au torturatăşiăl-au batjocorit. A suferit mult, darătţtăîşiăprimeaă
fiiiăduhţvŢiceştiăţricând putea. Spre seara zilei de 29 iulie 1922, a venit o 
comisie sovietic , l-a interogat mult timp şiă trebuiaă s  îl aresteze. Dar 
stare ul, f r  a protesta, a cerut cu smerenie alte 24 de ore pentru a se 
preg ti. Ucenicului s u de chilie, p riŢteluiăVarŢavaăcţcţşatul, i s-a spus 
într-un mod amenin tor s -l preg teasc  pe stare  pentru plecare, în-
trucât avea s  fie luat în ziua urm toare, şiăapoi au plecat. 

AăveŢităŢţapteaăşiăstare ul a început s  se preg teasc  pentru c l -
toria sa. În diminea a urm toare, comisia s-a întors. L sându-şiămaşini-
le, l-au întrebat pe ucenicul de chilie: „Esteăgata?”. „Da”, a r spuns p -
rintele Varnava, „stare ulăesteăgata”.ăŞi, deschizâŢdăuşa, i-a condus la ca-
mera stare ului. Aici li s-a prezentat o imagine tulbur toare privirii lor 
uimite: stare ul, „fiiŢdăpreg tit”ă îŢtr-adev r, st tea întins în sicriul s u, 
în mijlocul camerei! Domnul nu a îŢg duit ca slujitorul S u credincios s  
mai fie batjocorit, ci îl luase la Sine în chiar acea noapte. 

Câteva zile înainte de adormirea stare ului, una dintre fiicele sale 
duhovniceştiă(E.G.R.)ăaăprimităţăscrisţareădeălaădâŢsulăîŢăcareăţăiŢvita s  
vin  şiăs  stea la m n stire pentru o vreme. Ea a amânat s  mearg  şiăaă
ajuns abia a noua zi dup  adormirea sa. Acolo, ea a întâlnit al i oameni 
care fuseser , de asemenea, chema i de stare , fie prin scrisoare, fie în 
vis. Unul dintre ei primise cuvânt de la stare  despre adormirea sa câteva 
ore înainte ca ea s  se petreac . Trupul s u a fost înmormântat lâng  
stare ul Macarie, ale c rui mţaşte au fost g site atunci nestricate. 

Anul urm tor, chiarăîŢaiŢteădeăPaşti, m n stirea a fost definitiv li-
chidat . To i c lug rii r maşiăauăfţstăaresta iăşiăexila i, bisericile au fost 
închise, mormintele stare ilor au fost profanate şiă schitulă aă fţstă traŢs-
format în ad pţstăpeŢtruă„clasaăsuperiţar ”ăsţvietic .ăEgumeŢulăIsaacăşiă
stare ulăNectarieăauă fţstă îŢchişiă laăKţzelsk; dar cel din urm  a fost cu-
râŢdăeliberatăşiăexilatălaăaprţximativă80ădeăkilţmetriădeăm n stire, unde, 
în casa unui credincios devotat, a tr it pân  laă sfârşitulă vie ii sale, în 
1928, astfelăsfârşiŢdu-se epoca glorioas  a stare ilor de la Optina. 

Într-una din multele c r i populare despre M n stirea Optina, care 
a ap rut chiar imediat înainte de Revolu ie, Pe malurile râului lui Dum-
nezeu, esteădescriereaăîŢduiţş toare a unui copil, fiul de cinci ani al unei 
fiice duhţvŢiceştiăaăp rintelui Anatolie. Când era îns rcinat  cu el, ea s-a 
rugat fierbinte sfântului ei iubit, Serghie de Radonej, promi ând s -i în-
chine lui copilul. Cu toate acestea, în timp ce asista la canonizarea Sfân- 
tuluiăSerafimălaăSarţvă(1903),ăaăsim ităcumăaăs ltatăcţpilulăîŢăpâŢteceleăeiă
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 şiă aă îŢcepută s  se întrebe dac  nu cumva ar trebui s -l numeasc  pe 
copil Serafim; dar, din cauza unui vis, l-a numit pe copil Serghie 
(Serioja) pân  la urm . Cinci ani mai târziu, „câŢdăVeraăşiăSerioja plecau 
din m n stirea noastr , m-am dus s  îi petrec. În acel moment l-am 
v zut pe unul din c lug riiă Ţţştriă ceiă maiă respecta i, p rintele A., c  
venea la noi. Ne-amă aprţpiată deă elă şiă Ţe-am plecat s  lu m 
binecuvântare. Serioja, punându-şiă mâŢu ele înainte, a spus: 
«Binecuvânteaz -m , batiuşka». În schimb, b trânul c lug r s-a plecat 
elă îŢsuşiă adânc în fa a lui Serioja, atingând p mâŢtulă cuă mâŢaă şiă
spunând: «Nu, tu binecuvânteaz -m  mai întâi».ă Şi, spre uimirea 
noastr , cţpilulăşi-a pus degetele în pozi ia potrivit  şiă l-a binecuvântat 
pe b trânul c lug r cu o binecuvântare de preot. Ce-i rezerv  viitorul 
acestui b iat?”, a concluzionat autorul. Şiăr spunsul la aceast  întrebare, 
aşaăcumăaăfţstăcuŢţscutăîŢăcalitate de martor de N.V. Urusova, o treime 
de secol mai târziu, vine din Sfânta Rusie din catacombe:  

„CâŢdăfiiiămeiăauăfţstăaresta iăîŢă1937ăşiăexila i de GPU pentru zece 
ani f r  drept de coresponden , este de imaginat mâhnirea mea. Am 
v rsat multe, multe lacrimi, dar nici m car într-un gând trec tor nu 
m-am plâns, ci doar am c utat mângâiere la biseric ; şiăaceastaăseăputeaă
doar în Biserica din catacombe, pe care am c utat-o pretutindeŢiăşi, prin 
mila lui Dumnezeu, am g sit-o întotdeauna foarte repede; şiămi-am v r-
sat amarul în fa a preo ilor cu adev rat pl cu i lui Dumnezeu, care s -
vârşeauăslujbeăîŢăcatacţmbe.ăŞiălaăfelăaăfţstăşiăatuŢciăcâŢd, dup  arestul 
fiilor mei, am plecat din Siberia în Moscova. Sora mea – care, spre groa-
za mea, recunoscuse autoritatea Bisericii sovietice – nu fusese arestat , 
în ciuda faptului c  f cuseăparte din suita împ r tesei. Ea m-a îndreptat 
spre o prieten  a noastr  din copil rie cu care se contrazicea pe proble-
meăbisericeşti, de vreme ce aceast  prieten  era o participant  înfl c ra-
t  la slujbele din catacombe. Aceast  femeieă şiă al i membri ai acestei 
sfinte biserici din catacombe m-au întâmpinat cu bra ele deschise... 
Lţcuiamă laă sţraămeaăperiţdică şiămergeamă laă tţateă slujbele, care aveau 
loc în case particulare în diferite p r i ale Moscovei. Acolo era un anumit 
p rinte Antonie, un b trân ieromonah, careăeraăpreţtulăşiăp rintele nos-
tru duhovnicesc. Îl auzeam mereu spunând: «Aşaă cumăpţruŢceşteă sta-
re ul», «Orice spune stare ul» şiăalteleăasemeŢea.ăL-am întrebat pe p -
rinteleăAŢtţŢieăuŢdeăaşăputeaăs -l v d pe acest stare , ca s -mi v rs ama-
rul înaintea luiăşiăs  primesc mângâiere. Oricând era men ionat, aceasta 
se f cea cu mult respect, şiăeraăŢumităuŢăţmăextraţrdiŢarăşiăsfâŢt.ă«Nu», 
mi-a spus p rintele Antonie, «nici nu se discut ; eu îi voi spune tot ce 
vrei de la dânsul». În 1941, am f cutăcuŢţştiŢ  cu o doamn  în Mojaisk, 
care fusese exilat  din Moscova din cauza arestului so uluiă eiă şiă uŢiceiă
fiice.ăŞiăeaăeraămembr  aăBisericiiădiŢăcatacţmbeăşiăfuseseăfiicaăduhţvni-
ceasc  a acestui stare  chiar din primii ani ai preo iei lui. Ea mi-a spus c  
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stare ul (nu i-a dat numele) st tea acum într-un sat, la aproximativ trei 
kilometri dep rtare de Mojaisk, şiăc  ea mergea la slujbele lui în secret. 
La întrebarea mea dac  nu ar putea s -i cear  s  m  primeasc , ea a 
r spuns: «Nu, acest lucru nu este posibil; niciunui credincios nu i s-a 
permis aceasta, de vreme ce GPU-ul îl caut  de 25 de ani, şiă elă c l to-
reşteăpriŢă tţat  Rusia dintr-un loc într-altul, fiind în mod clar anun at 
de Duhul Sfânt oricând este necesar s  plece». Desigur, m-am întristat la 
auzul acestor cuvinte, dar nu puteam face nimic. Praznicul Sfintei Tre-
imi era îŢăacelăaŢăpeă7ăiuŢie.ăAşaăcumăŢimicăîŢăvia  nu este întâmpl tor, 
tţtăaşaăşiăacum: nu puteam merge la Moscova şiăcuătriste e st team sin-
gur  în camera mea, în ajunul s rb torii.ăŞiăapţiăamăauzităţăb taieăuşţa-
r  în fereastra mea; m-amăuitatăşiăamăr mas uimit . O c lug ri  b trân  
b teaăîŢăgeamăşiăeraăîmbr cat  în maic , deşiăeraăstrictăiŢterzis  purtarea 
uŢţrăastfelădeăveşmiŢte.ăEraăspreăsear .ăAmădeschisăuşaăşiăaăiŢtratălaămi-
ne cu aceste cuvinte: «Stare ul, p rintele Serafim, v  invit  s  veni i la 
dânsul mâine dis-de-diminea  şi, dac  vre i, v  pute i m rturisiă şiă s  
primi i Sfintele Taine». Mi-a ar tat pe ce strad  s  mergăşiămi-a spus s  
am grij . Înainte de sat era un lan de secar  dejaăîŢăspicăşiăm-a sf tuit s  
merg aplecat . Drumul prin acest lan ducea direct la bordeiul unde st -
tea stare ul, şiăvizavi, peste strad , era postul GPU. Sunt uşţrădeăimagi-
nat sentimentele mele dup  ce c lug ri a, atât de afabil , cu chipul ei 
radios, a plecat. I se spunea maica N. Erau dou  maici cu stare ul; celei-
lalte i se spunea maica V. Ele erau întotdeauna cu dânsul. Stare ul st tea 
liŢiştităîŢtr-un loc timp de cel mult dou  luni şi, apoi, cuătţtulăpeăŢeaş-
teptate, la orice or  din zi sau din noapte, spunea dintr-odat : «Ei bine, 
este timpul s  mergem!» ŞiăelăşiămaicileăîşiăpuŢeauărucsacii, care con i-
ŢeauătţateăţbiecteleăpeŢtruăslujbeleăbisericeşti, şiăimediat plecau în orice 
direc ie, pân  când stare ulă seă ţpreaă şiă iŢtraă îŢtr-un bordei sau altul, 
evident prin inspira ie de Sus. 

Diminea aă devremeă amă ieşit, mergând nu pe strad , ci, aşaă cumă
îmi fusese indicat, pe drumul de ar  careăduceaălaăuşaădiŢăspate. Înain-
tea mea era un c lug r minunat, deloc b trân. Nu am cuvinte s  descriu 
înf işareaăluiăsfâŢt ; sentimentul de respect în fa a lui nu poate fi des-
cris. M-am m rturisităşiăaăfţstămiŢuŢat.ăDup  sfânta slujb  şiădup  pri-
mirea de c tre mine a Sfintelor Taine, m-a invitat s  m nânc cu dânsul. 
Pe lâng  mine, mai erau doamna pe care o men ionasem mai sus, cele 
dou  c lug ri e şiăţăaltaădiŢtreă fiiceleăsaleăduhovŢiceştiăcareăveŢiseădiŢă
Moscova. O, mila lui Dumnezeu! Nu voi uita niciodat  cuvântul de care 
m-a învrednicit şiă careă aă duratămaiămulteă ţre.ă Dou  zile dup  aceast  
bucurie duhovniceasc  pe care am tr it-o în vizit  la p rintele Serafim, 
am aflat de la doamna aceea c , în ziua urm toare, când st teau la mas , 
p rintele Serafim s-a ridicat îŢăpiciţareăşiă le-a spus maicilor: «Ei bine, 
este timpul s  mergem!» Ele s-auăaduŢată imediatăşiăauăplecat şi, în ju-
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m tate de or , nu mai mult, GPU a venit s -l caute; dar Domnul îl as-
cunsese. Au trecut trei luni; nem ii erau deja în Mojaisk când, dintr-oda-
t , am auzit din nou o lovitur  uşţar  în fereastr , şiăaceeaşiămaic  N. a 
intrat la mine cu urm toarele cuvinte: «P riŢteleăSerafimăesteăîŢăţraşulă
Borovsk (la aproximativ 65 km de Moscova) şiă m-a trimis s  v  dau 
aceast  binecuvântare; şiă mi-a poruncit s  v  descop r c  el este acel 
Serioja înaintea c ruia a f cut închin ciune p rintele A.»”. 

Epoca Optinei a trecut, m n stirea este distrus . Dar, dup  o astfel 
de descoperire din catacombele Rusiei înrobite, putem spune c  tradi ia 
Optinei este moart ? Cine poate m car ghici ce taine viitoare ale vie ii 
SfiŢteiăRusiiăaşteapt  timpul lui Dumnezeu pentru a fi descoperite unei 
lumi nevrednice? 

 
 

UCENICUL DE CHILIE VARNAVA 

Dup  închiderea M n stirii Optina, soarta p rintelui Varnava, 
men ionat anterior, ucenicul de chilie al stare ului Anatolie, a fost la fel 
ca a tuturor celorlal iăcrediŢciţşiădiŢăaceaăvreme.ăElăaăfţstăarestat, umilit, 
chiŢuităşiătrimisăîŢăexil.ăPriŢă1932, el a fost hirotonit ieromţŢahăşiăaăslujită
într-un paraclis mic din lemn pe teritoriul Sih striei Sfântul Serghie, în 
Golful Finlandez, lâng  capital . M Ţ stireaăfusese pân  atunci închis  
multătimpăşi fuseseăvaŢdalizat ădeăprigţŢitţri. Aproape nimic n-a r mas 
ast zi din m n stirea cândva faimoas , construit  de Sfântul Ignatie 
Briancianinov îŢă tiŢere eaăsa; aici, Sfântul GhermaŢădeăAlaskaăşi-a pe-
trecut primii ani de monahism înainte de a se muta la Valaam. P rintele 
Varnava s-a întors din închisoare, f r  cas  şiăiŢfirm, la Sih stria Sfântul 
Serghie, unde a fost primit cu iubireădeăŢişteăţameŢiăbiŢevţitţri.ăRaŢaă
de la piciorul lui amputat nu se vindeca, cauzându-i suferin  continu  şiă
intens . El nu avea protez  şiă trebuiaă s  foloseasc  un simplu b  de 
lemn, care împiedica rana s  se vindece; cu toate acestea, el nu folosea 
ŢiciăcârjeăşiăŢiciăm car un baston. Acolo l-amăcuŢţscutăpersţŢalăşiăaăde-
venit p rintele meu duhovnic. 

Elă eraă cuŢţscută deă crediŢciţşiiă persecuta i ca ultimul purt tor al 
duhului de la Optina – un duh de absolut  smereŢieăşiăsupuŢere.ăCâŢdă
slujea, era transpus într-o alt  lume. Era, f r  îndoial , v z tor cu duhul 
şiăştiaăcumăs  viŢdeceăsufleteleăbţlŢaveăşiăchiŢuite. 

P rintele Varnava provenea din familie de rani, dar era bine edu-
cat. În tinere e lucrase în mine, unde suferise un accident şiăşi-a pierdut 
piciorul. Când st tea în spital, s-a hot rât s  devin  monah. Dumnezeu 
l-aăviŢdecatăşiă s-a dus la Optina unde, în cele din urm , a devenit uce-
nicul de chilie al stare uluiăAŢatţlieăşiă iăs-aăţferităşaŢsa s  vad  fericita 
adormire a marelui stare . Dac  bţlşeviciiăŢuăarăfiăîŢchisăOptiŢaăcuăreŢu-
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mita ei autţritateă st re easc , p rintele Varnava ar fi devenit stare ul 
succesor de drept, având toateăîŢsuşirileăŢecesare. El era cu adev rat un 
om cu p trundere duhovniceasc  şiăcuviŢteleăluiăaveauăputere. 

Era înalt, avea o barb  mareăşiăŢeagr , iar p rulăŢegruăşiă luŢgăca-
re-i c dea pe umeri înc run ea. Avea o privire deosebit , p trunz toare; 
ochii s i erau negri, blâŢziă şiă str luceauăcaă şiă câŢdăară emaŢaăţă lumiŢ  
interioar , îndeosebi în timpul slujbelţrăbisericeşti.ăNuăzâmbea nicioda-
t , dar întreaga lui înf işare era vesel . Sim ul umorului pe care îl avea 
acceŢtuaăsimplitateaăşiă supuŢerea fa  de voia lui Dumnezeu. El înv a 
renun area monahal  deplin  la voia proprie. 

Îmi amintesc cum m-am sim it în timpul primei m rturisiri la el. Cu 
ŢeliŢişteăamăîŢgeŢuŢchiatăîŢăfa a analogului. Pentru prima dat  în via , 
sufletul mi s-aădeschisăautţmatăşiădepliŢ.ăAmăsim it clar apropierea Dom-
nului. Pe m sur  ce stare ul experimentat îmi punea întreb ri, în memo-
ria mea ap reau p cate uitate de mult. Am admis c  mai înainte, când 
eram copil în credin , nici nu le consideram p cate. Dar aici, dintr-odat , 
au ap rut ca p cateăgrave.ăŞiăsufletulămeu, eliberat de povara lor grea, a 
devenit înaripat cu mareăveselieăşiădevţ iune nem rginit  fa  de stare ul 
purt tor de har. Sim eai c  po i s -i spui orice, pentru c  el în elegea totul 
în lumina în elepciuŢiiăşiă iubiriiă luiăHristţs.ăElăŢuăeraădţarăuŢămartţrăală
m rturisirii, ciăşiăuŢătraŢsmi tor de lumin  şiăhar.ăAceastaăaă fţstăprimaă
mea m rturisire adev rat . Abia atunci am în eles ce este m rturisirea. 
Întunericul care îmi înf şuraăsim urile a început s  se risipeasc  şiălegileă
vie ii duhovŢiceştiăauăîŢceputăs  se descopere de la sine în fa a mea. Pen-
tru prima dat  în via  am început s  m  lupt conştieŢtăspreălumiŢ .ăŞiăŢuă
eram singur. Cât de mul i al i oameni a condus spre lumin ! 

LaăsfârşitulăaŢuluiă1932, p riŢteleăVarŢavaăaăfţstăarestatăşiădţiăaŢiă
mai târziu a fost eliberat. El a mers în catacombe – slujea liturghiaă şiă
primea oameni pentru m rturisire în mica sa colib . De atunci înainte, 
adev ratul s u sine s-a descoperit în deplin tatea profunzimii. El era 
într-adev r un autentic stare  al Optinei.  

În 1938, el a fost arestat înc  o dat  şi niciodat  nu s-a mai auzit 
nimic despre el. Din informa iile primite cu privire la soarta sa, era clar 
c  şi-a împlinit mucenicia atunci, în 1938. 

Sfinte mucenice Varnava, roag -te lui Dumnezeu pentru noi. 
(Natalia G. von Kieter, manuscris) 

 

 

IEROMONAHUL NICON DE LA OPTINA 
 

Ast zi s-a citit Evanghelia care este rânduit  pentru a fi citit  la 
pr zŢuirile sfin ilor cuviţşi: aceasta este Evanghelia Fericirilor. Ultima 
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fericire este: Ferici i ve i fi când oamenii v  vţră urîă peă vţiă şiă v  vor 
izgoni dintre ei şiăv  vţrăbatjţcţriăşiăvţrălep da numele voastre ca r u, 
din pricina Fiului Omului. Bucura i-v  îŢăziuaăaceeaăşiăv  veseli i, c , 
iat , plata voastr  mult  este în cer (Luca 6: 22-23). 

Citind aceast  Evanghelie, mi-am amintit de un incident la de M -
n stirea Optina. Aceasta este marea m n stire renumit  în vremurile 
recente pentru stare ii ei înainte-v z tori. 

Când Revolu ia de trist  amintire aăizbucŢităîŢăRusiaăşiăcâŢdăregimul 
lupt tţră împţtrivaă luiăDumŢezeuă şi-a început lupta împotriva religiei, o 
aşa-numit  „cţmisieădeălichidare”ăaăfţstătrimis  la aceast  m n stire. 

În m n stire era un ieromonah pe nume Nicon. El avea tuberculo-
z .ăElăciteaăşiăcâŢtaălaăstraŢ .ăŞi când aceast  „cţmisieădeălichidare”ăşi-a 
început activitatea, când au început s  aresteze c lug rii, aăfţstăarestatăşiă
acest ieromonah Nicon. El era cel mai binevoitor om. A fost condamnat, 
b rbierit de tot p rul de pe trupul s u, batjocorit, scuipat, bârfităşiăîŢăceleă
din urm  a fost trimis, deja bolnav, într-un lag r de concentrare. Acolo a 
murit de tuberculoz . Era deja în ultimele sale zile când a scris o scrisoa-
re unei maici peă careă ţă cuŢţştea (aceast  maic  era mama noastr  şi, 
când ne-a citit scrisoarea, noi, copiii, ne-amă aşezată şiă amă plâŢsă ascul-
tând). 

Aşăvreaăs  v  împ rt şesc aceast  scrisoare. El scria: „Bucuriaămeaă
Ţuă areă margiŢi”.ă Deă ce?ă PeŢtruă c  a venit la m n stire de dragul lui 
Hristţs.ăŞiăŢecazurileăpeăcareăle p timea, le p timeaăpeŢtruăHristţs.ăŞi, 
prin urmare, dac  oamenii v  vţrăurîăşiăseăvţrăseparaădeăvţiăşiăv  vor face 
reprţşuri din cauza lui Hristos, avem cuvântul Mântuitorului: „Bucura-
i-v  şiăs lta i de bucurie, pentru c  plata voastr  este infinit de mare în 

ceruri”.ă„Şi, astfel, eu cred Domnului meu – continu  scrisoarea – c  a-
ceste cuvinte mi se potrivescăşiămie, şi, prin urmare, aşteptăcuăŢer bdare 
acel fericit moment când voi fi dezlegat de acest trup stric ciţsăşiăm  voi 
uŢiăcuăDţmŢulămeu”. 

Aceasta mi-aăveŢităîŢămiŢteăcaăşiăcâŢdăŢe-ar spune cum s  privim 
necazurile. Dac  un om îndur  pentru Hristos, el va primi plat .ă Şiă a-
ceasta este o surs  important  de înv tur  pentru via a noastr  p -
mânteasc . Prin multe necazuri intr m în împ r iaă cerurilţr.ă Şi, prin 
urmare, dac  ciŢevaăareăvreţămâhŢireăşiăţăpţart  de dragul lui Hristos 
cu bucurie, aceasta va fi un pas în împ r ia cerurilor. 

Episcopul Nectarie 

A fost p strat textul unei alte scrisori pe care noul mucenic Nicon a 
trimis-o de la M n stirea Optina în periţadaă(peălaămijlţculăaŢilţră’20) 
câŢdă aprţpiereaă sfârşitului existen ei acesteia era sim it  de c tre to i 
fra ii de acolo. Scrisoarea, profund  şiă pţetic , adresat  mamei sale 
mâhnite este tot ceea ce a r mas de la acest mucenic. 
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O SCRISOARE A IEROMONAHULUI NICON  
DEăLAăOPTINAăC TREăMAMAăSA, 1922 

 
Hristos este în mijlocul nostru, drag  mam . 
Î i doresc cu înfl c rare paceăşiăbucurieăîŢăDţmŢul, şiăcerărug ciu-

ŢileătaleăsfiŢteăşiăbiŢecuvâŢtareaăta de mam . 
Despre mine, ceăpţtăscrie?ăSuŢtăviuăşiăsuŢtăbiŢe, nu am nevoi deo-

sebite, primesc tot ceea ce am nevoie, lucrez pu in ca secretar, sunt foar-
te ocupat cu diferite lucruri în m n stire sau, mai degrab , cu lucruri 
care se refer  în general la via a noastr  comun : cânt la stran  şiăîŢăceleă
din urm  slujesc, stând înaintea sfântului altar al Domnului. 

Cât despre via a mea l uŢtric , chiliaă şiă sufletulămeu, nu oricine 
poateă ştiă acestea.ăChiliaămeaă areă aprţximativă ciŢciămetriă luŢgimeă şiă a-
proape trei metri l ime, cu o singur  fereastr . Aceast  chilie îmi este 
mai drag  decât orice case sau s li somptuoase. 

ÎŢăceăpriveşteăcondi iile vie ii ŢţastreăţbişŢuite, aceasta este ceva 
complicat, darăîŢăacelaşiătimpăesteăşiăfţarteăsimplu; complicat, deoarece 
este dificil s  pui pe hârtie cum este acum fosta m n stire şiătţtăceeaăceă
tr imăşiăfacem; dar simplu pentru c , de n-ar zidi Domnul casa, în za-
dar s-ar osteni cei ce o zidesc, în cuvintele psalmului (Psalm 126: 1). Da, 
trebuie s  î i iei m surile care sunt posibile, cerute de bunul sim , care 
ŢuăsuŢtăcţŢtrareăduhuluiăcreştiŢăşiăvie ii monahale; dar, luându-le, tre-
buie s  aştep i izbânda doar din mâna Domnului. 

Mândria omeneasc  spune: vom face, vom ob ine – şiăîŢcepemăs  
construim un turn Babel, Îi cerem lui Dumnezeu socoteal  pentru fap-
tele Sale, vrem s  avem universul la dispozi ia noastr , vis m la tronuri 
dincolo de nori –, darăŢimeŢiăşiănimic nu ni se supune, şiălipsaădeăputereă
a omului este demonstrat  cu toat  eviden a în experien a amar . Ob-
servând aceast  experien  atât în istoria vremurilor de mult apuse, de 
mult trecute, câtăşiăîŢăvremurileăreceŢte, am ajuns la concluzia c  modu-
rile proniei lui Dumnezeu sunt descoperite în trecut pentru noi; nu le 
putem în elege şi, prin urmare, trebuie s  ne pred m voii lui Dumnezeu 
cu toat  smerenia. 

Apoi, în al doilea rând: ŢimeŢiăşiăŢimicăŢuăpţateăs -l vat me pe om 
dac  nu se vat m  el însuşi; dimpotriv , dac  nu evi i p catul, o mie de 
moduri de mântuire nu te vor ajuta. Prin urmare, singurul r u este p -
catul: Iuda a c zut în timp ce era în prezen a Mântuitorului, dar dreptul 
Lot a fost mântuit în timp ce tr iaăîŢăSţdţma.ăAcesteăgâŢduriăşi altele a-
semenea îmi vin în minte când iau înv tur  din citirea Sfin ilor P rin i 
şiăcâŢdăprivesc cu mintea ceea ce m  înconjoar . 

Ce se va întâmpla? Cum se va întâmpla? Când se va întâmpla? Da-
c  aşaăşiăaşaăseăîŢtâmpl , în ce mod ar trebui s  te apleci? Dac  se întâm-
pl  aşaăşiăaşa, unde po i s  g seştiămâŢgâiereăduhţvŢiceasc  şiăt rie? O, 
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Doamne, DţamŢe!ăŞiăţăperplexitateăgrţazŢic  pune st pânire pe suflet 
când vrei s  prevezi totul în mintea ta, s  p trunzi în taina viitorului, ca-
re este necunoscut, darăţarecumăîŢfricţş tor. Mintea devine epuizat  şiă
plaŢurileă şiămetţdeleăpeă careă le-a realizat sunt o fantezie copil reasc , 
un vis pl cut.ăOmulăseătrezeşte, şiătţtulăaădisp rut, împins de realitatea 
dur , şiă tţateă plaŢurileă suŢtă distruse.ă UŢdeă este speran a? Speran a 
noastr  este în Dumnezeu. 

Domnul este n dejdeaăşiăsc parea mea. Predându-m  peămiŢeăşiătţ-
tul voii lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu se va face în mine, şiăesteăîŢtot-
deauna bun  şiăperfect . Dac  sunt al lui Dumnezeu, atunci Domnul m  
va ap raăşiăm  va mângâia. Dac  spre folosul meu îmi este trimis  vreo 
ispit  – binecuvântat fie Domnul, CareăaărâŢduitămâŢtuireaămea.ăChiarăşiă
în mijlocul necazurilor, Domnul este puternic s  dea mângâiere mareă şiă
cea mai sl vit ... Astfel gândesc eu, astfel simt, aşaăţbservăşiăcred. 

Din aceasta s  nu crezi c  amăavutămulteăŢecazuriăşiăîŢcerc ri. Nu, 
mi se pare c  înc  nu am avut niciun fel de necazuri. Dac  am trecut prin 
lucruri care la o privire superficial  au p rut s  fie întrucâtva întrist toa-
re, ele nu mi-au cauzat mare durere a inimii, nu mi-au cauzat niciun fel 
de mâhnire şi, prin urmare, nu le pot numi necazuri. Dar nu îmi închid 
ochii la ceea ce se întâmpl  şiăfa  de un anumit viitor, ca s -mi preg -
tesc sufletul pentru ispit , ca s  pot spune în cuvintele psalmului: 
„M-am preg tităşiăŢuăm-amătulburat”. 

i-am spus c  avem o investiga ie; au revizuit afacerea asocia iei 
noastre. Aceast  investiga ie înc  nu este terminat , şiăŢuăaăavutălţcăŢi-
ciuŢă prţces.ă CâŢdă vaă fiă prţcesulă şiă cumă se vaă sfârşiă – DumŢezeuă ştie.ă
Dar, f r  îndoial , f r  voia lui Dumnezeu nimic nu se poate întâmpla, 
nici mie, în particular, şiă Ţiciă Ţţu , în general, şi, prin urmare, sunt 
calm.ăŞi, câŢdăsufletulăesteăliŢiştit, ce po i s  mai cau i? 

Acum am venit de la privegherea de toat  ŢţapteaăşiătermiŢăaceas-
t  scrisoare, pe care am început-o înainte de priveghere. O, Doamne, ce 
bucurie! Ce cuvinte minunate ne sunt rostite în biseric !ăPaceaăşiă liŢiş-
tea, duhul sfin eniei sunt sim ite în mod sensibil în biseric . Sfânta sluj-
b  se termin , fiecareămergeălaăcasaăluiăşiăiesăşiăeuădiŢăbiseric . 

O noapte minunat , uŢăgerăuşţr.ăLuŢaăinund , cu razele ei argintii, 
col işţrulăŢţstruăliŢiştit.ăMergălaămţrmiŢteleăstare ilor adormi i, m  în-
chin lor, cer ajutorul lor în rug ciune şi, pentru ei, cer de la Domnul bi-
ŢecuvâŢtareăveşŢic  în cer. Aceste morminte spun multe min iiăşiăiŢimiiă
noastre; de la acele inscrip ii reci vine o suflare cald . Am înaintea ochi-
lor minunatele imagini ale acestor r pţsa i,ăuriaşiăaiăduhului. 

În aceste zile mi-am amintit de multe ori de p rintele Varsanufie. 
Mi-am amintit cuvintele lui, înv tura pe care mi-a dat-o cândva – şiă
poate nu numai o dat . El îmi spunea: „Apţstţlulă îŢdeamŢ : cerceta-
i-v  peăvţiăîŢşiv  dac  sunte i în credin  (II Cor. 13: 5)” şiăelăcţŢtiŢua: 
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„Uit -teălaăceeaăceăspuŢeăacelaşiăApţstţl: Lupta cea bun  m-am luptat, 
c l toria am s vârşit, credin a am p zit; de acum mi s-a g tit cununa 
drept ii (II Tim. 4: 7-8). Da, este mare lucru s  ii, s  p strezi credin a. 
Prin urmare, şiăeu v  zic vou : cerceta i-v  peăvţiăîŢşiv , dac  sunte i în 
credin . Dac  ine i credin a, pute i avea o n dejde bun  cu privire la 
soarta voastr ”. 

Când r posatul stare  mi-aă spusă tţateă acesteaă (şiă vţrbeaăbiŢe, cu 
entuziasm; dup  cât îmi amintesc, era seara, la lumiŢaăliŢiştit  a cande-
lei de la icoana din chilia drag  şiăpl cut  a stare ului), am sim it c  spu-
nea ceva minunat, sl vit, duhţvŢicesc.ă MiŢteaă şiă iŢimaă meaă auă prins 
cuvintele lui cu entuziasm. Mai auzisem acest cuvânt al Apostoluluiă şiă
înainte, darăŢuăiscaseăîŢămiŢeăaşaăuŢăr spuns, o astfel de impresie. 

Mi se p rea c  „ inerea credin ei”ăeraăcevaădeţsebit.ăCred, şiăcredăîŢă
mod ortodox; nu am nicio îndoial  cu privire la cele legate de credin . 
Dar aici am sim it c  în cuvântul lui era ceva m re , c  într-adev r este 
un fapt m re , în ciuda tuturor ispitelor, a tuturor experien elor vie ii, a 
tuturor lucrurilor jignitoare, s  p strezi nestins în inim  focul sfintei 
credin e şiăŢestiŢsăchiarăşiăîŢămţarte, pentru c  este spus: c l toria am 
s vârşit, adic  întreaga via  p mânteasc  a fost deja tr it , terminat , 
calea pe care trebuie s  c l tţreştiăaă fţstădejaăparcurs , sunt la cap tul 
vie ii p mâŢteşti, dincolo de mormânt începe deja o alt  via  – via a 
care a fost preg tit  pentru mine de credin a mea pe care am inut-o. 
C l toria am s vârşit, credin a am p zit.ăŞiăstare ul meu minunat mi-a 
l sat ca testament s  m  testez din când în când în adev rurile credin ei 
ortodoxe, ca s  nu deviez de la ele, pe neobservate. El m-a sf tuit, prin-
tre alte lucruri, s  citesc catehismul ortodox al MitropolituluiăFilaretă şiă
s  m  familiarizezăcuă„M rturisirea credin ei ortodoxe a patriarhilor r -
s riteŢi”. 

Acum, când temeliile Bisericii Ortodoxe Ruse au fost zguduite, v d 
cât de pre ioas  este înv tura stare ului. Acum, se pare, timpul încer-
c rii a venit, ca s  vedem dac  suntem în credin . Acum trebuie s  se 
ştieă c  credin a poate fi inut  de cineva care crede c ldurţsă şiă siŢcer, 
pentru care Dumnezeu este mai drag decât orice, şiăacestădin urm  lucru 
poate fi adev rat doar în cineva care se p zeşteădeăţriceăp cat, careă îşiă
p zeşteăvia a moral . O, Doamne, ine-m  în credin  prin harul T u! 

Ideea c  credin a poate fi inut  doar printr-o via  moral  bun  
nu este a mea; aceasta este atât înv tura Evangheliei, câtăşiăaăSfiŢ ilor 
P rin i. Aici este ceea ce se spune în Evanghelia dup  Sfântul Ioan, 3: 
19-21: LumiŢaăaăveŢităîŢălumeăşiăţameŢiiăauăiubităîŢtuŢericulămaiămultă
decât lumina. C ci faptele lor erau rele. C  oricine face rele ur şteălu-
miŢaăşiăŢuăviŢeălaăLumiŢ , pentru ca faptele lui s  nu se v deasc . Dar 
cel care lucreaz  adev rul vine la lumin , ca s  se arate faptele lui, c  
în Dumnezeu sunt s vârşite. 
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Hristos SeăŢumeşteăpeăSiŢeăaiciăLumiŢ . El încearc  s -i conving  
pe iudeii din vremea Lui s  nu mai caute slav  unii de la al ii, c ci asta îl 
face pe om incapabil de credin ; dar ei doar batjocoreau... Cum pute i 
voi s  crede i, când primi i slav  unii de la al ii, şiăslavaăcareăviŢeădeălaă
unicul Dumnezeu nu o c uta i? (Ioan 5: 44). 

Şiă episcţpulă IgŢatieă BriaŢciaŢiŢţv, indicând aceste cuvinte ale 
Evangheliei, spune c , precum alte patimi, patimaăslaveiădeşarteăŢimi-
ceşteă crediŢ a în inima omului: la fel ca acelea, şiă aceastaă faceă iŢima 
omului incapabil  de credin  în Hristos, de m rturisire a lui Hristos... 
Prin urmare, î i cer fierbinte sfintele tale rug ciuni, ca Domnul s  m  
p zeasc  de orice r u – adic  de p cat în toate formele lui – şiă atuŢciă
nicio situa ie exterioar  nu va putea s  m  vat me. 

Nu am vrut decât s - i spun pe scurt c  suŢtăviuăşiăc  suŢtăbiŢeăşi, 
peste vrerea mea, am fost împins s  scriu aceasta. Scriind aceast  scri-
soare, cu greu am putut s -miăurmezăgâŢdurileăşiăs  înregistrez ceea ce 
mi-auădictat.ăTţateăacesteaăauăieşităcumvaăf r  voie de sub peni a mea şiă
reprezint  convingerea mea profund . 

Fie ca Domnul s  ne p zeasc  pe noi pe to i. 
Cer sfintele rug ciuni ale tuturor, şiăeuăîŢsumi, dup  slabele mele 

puteri, îmi voi aminti întotdeauna de to i în rug ciunile mele. Iart -m . 
FieăcaăharulăDţmŢuluiăşiăDumnezeului nostru Iisus Hristos, şiăiu-

birea lui Dumnezeu Tat l, în p rt şiaăDuhuluiăSfâŢt, s  fie cu voi cu to i. 
Amin. 

15-16/28-29 noiembrie 1922, M n stirea Optina. 
Este deja ora dou  noaptea. 
 
 

C LUG RULăMUCENIC VICHENTIE 
 

P rintele Vichentie s-a n scut în Petersburg, într-o familie înst ri-
t  de func ionari pe nume Nikolski. El a absolvit Dreptulăşiăaădevenit in-
teresat de filosofie îŢăaşaăm sur , încât îi pusese st pâŢireăpeăgâŢduriăşiă
peăseŢtimeŢte.ăLaăaceaăvremeăeraădeparteădeăHristţsăşiădeăBiserica Lui. 
Chiar atunci unul dintre fra iiăluiăaămurităpeăŢeaşteptate.ăAceastaăaăavută
un efect profund asupra vie ii lui. Primul lucru care i-a venit în minte a 
fost s  se sinucid . Îl studia pe Nietzsche, care, într-un anumit sens, îi 
şţpteaă aceast  idee în ureche. Singurul lucru care l-a re inut a fost 
dragostea fa  de mama lui. Voia s  o preg teasc  peŢtruăaceastaăşi, prin 
urmare, a plecat de acas  îŢăsecretăşiă s-a ascuŢsă laămţşiaă familieiă sale, 
unde în timpul iernii nu locuia nimeni. Cu toate acestea, p rin ii lui au 
aflat unde se g seaăşiăauătrimisălaăelăpeăţărud  în vârst , o c lug ri . Ca 
din întâmplare, ea a l sat pe masa din camera unde se ascundea 
p rintele Vichentie o carte a episcopului Teofan Z vorâtul – Ce este 
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via a duhovniceasc  şi cum se poate dobândi. P rintele Vichentie a citit 
aceast  carteăşiăcuăeŢtuziasm a început s  citeasc  şiăcelelalteăscrieriăaleă
episcopului Teofan. Curând l-aă cuŢţscută peă arhiepiscţpulă deă Tulaă şiă
Belyov, Partenie (Levi ki), pe care p rintele Vichentie şi-l amintea cu 
deosebit  recuŢţştiŢ , considerându-l un ascetă şiă uŢă c lug r cu 
adev rat smerit. Vl dica Partenie i-a indicat s  se duc  la Sih stria 
Optinei. 

P rintele Vichentie a venit la Optina când arhimandritul Xenofont 
era egumen. Primele sale ascult ri monahale au fost munca la buc t rie 
şiă citireaă caŢţŢuluiă mţŢahală arhimaŢdrituluiă XeŢţfţŢt, care era deja 
bolnav. C l uzirea vie iiăsaleăduhţvŢiceştiăeraăîŢămâiŢileăp rintelui Nec-
tarie, care, dup  adormirea stare ului Iosif, a fost ales s  fie p rintele du-
hovnicesc al tuturor fra ilţrăşiăstare ul m n stirii. P rintele Nectarie era 
un practicant al rug ciunii lui Iisus. El fusese înv at rug ciunea lui Iisus 
de c tre stare ul Anatolie (Zer alov). Activitatea mental  a rug ciunii lui 
Iisus – atuŢciăcâŢdăciŢevaădţbâŢdeşteăţbiceiulădeăaăpurtaăamiŢtireaăNu-
melui lui Dumnezeu – a devenit tonul întregii vie i a p rintelui Vichen-
tie. Aceast  lucrare l untric  era factorul determinant în via a sa. Toate 
lucrurile exterioare erau privite din perspectiva acestui mod de via  cu-
prinz tţrăşiărafiŢatăduhovnicesc. Nimic altceva din via a lui nu îl intere-
sa. El avea o singur  int  – s  vie uiasc  în Numele Domnului. El era 
întotdeauna plin de bucurie. El nu a întâmpinat dificult i la ascult rile 
m n stirii, de vreme ce sarcina principal  era dobândirea cump t rii. El 
lucra la brut ria unde se f ceau prescurile, laăbirţuăşi, spre pl cerea lui, 
era adesea trimis s  ia coresponden a. De la m n stireă laăţficiulăpţştală
diŢăKţzelskăerauăaprţapeăşaseăkilţmetriăşiăjum tate.ăAceştiătreisprezeceă
kilometri (pân  acţlţăşiăîŢapţi)ăerauăpliŢiădeămult  bucurie, deoarece în 
acestă timpă elă îşiă împliŢeaă ascultarea fa  de stare ul s u cu privire la 
cump tare şiărug ciune. 

În aceast  perioad  din via a lui a avut loc Revolu ia. Tân rul mo-
nah nu voia s  plece în acei primi ani dificili ai Revolu iei, când m n sti-
reaă eraă treptată sfâşiat . Dup ă cuviŢteleă p rintelui Vichentie, tat l s u, 
care era demnitar, nu fusese de acord ca el s  intre în m n stire. El era 
foarte dezam git c  fiul s u renun ase la posibilitatea de a-şiăfaceăuŢărţs 
în lume. Dar în anii tulburi ai Revolu iei tat l s u i-a scris o scrisoare:  

„P rinte Vichentie (astfel i s-a adresat fiului s u), cât  dreptate 
aveai! O, câtădeămultăaşăvrea s -mi schimb via a deja cheltuit .ăMţrăşi, 
uitându-m  spre mormânt, plâŢg.ă UŢă rţbă ŢevredŢică ală luiă Hristţs.”ă
Aceast  scrisoare a unui tat  c tre fiul s u i-a dat putere p rintelui Vi-
chentie într-un moment în care valul Revolu iei distrugea m n stiri şi îi 
f cea pe locuitorii lor s -şiăcauteăaltăad post. P rintele Vichentie nu c u-
ta nimic. El era ca mai înainte, în ascultare fa  de stare ul s u, şiăîşiăîm-
plinea lucrarea sa duhţvŢiceasc . În aceast  perioad , M n stirea Opti-
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na c uta locuri unde s -şi trimit  c lug rii. Stare ul Nectarie l-a trimis 
pe p rintele Vichentie la un preot de parohie, p rintele Adrian Ryma-
renko, astfel încât, sub protec ia bisericii de parohie, via a c lug rului 
ascet s  poat  fi p strat . Acest preot, care în America a devenit arhie-
piscopul Andrei, a scris mai târziu cu privire la p rintele Vichentie:  

„DţmŢulăŢe-a dat s  vedem o candel  arzând înaintea lui Dumne-
zeu... Este dificil de spus cu ce-şiăţcupaătimpulăacestăc lug r. Pot spune 
doar c  acum plâng amintindu-miătrecutul.ăŞtiuăc  ŢuăamăştiutăîŢtţtdea-
una cum s  pre uiescăacestăvasărafiŢatăşiădeăcalitateăalăharuluiăluiăDum-
nezeu... Timp de doi ani, cât a stat cu noi, nu a fost niciodat  cu voia sa 
dincolo de gardul bisericii. Niciodat  nu a stat la mas  la trapez . Nu a 
impus nim nui ideile lui. Tot timpul cât a stat cu noi puteam sim i în el 
puterea lui Dumnezeu. 

Autorit ile f r  Dumnezeu care l-auăarestatăşiăl-au trimis de la mi-
ne s-au purtat cu el în mod straniu. Parc  se temeau de sfin enia lui. A 
fost trimis, caăşiămiŢe, în «exil administrativ». Automat mi-a venit gân-
dul: cum va supravie ui încerc rilor care se apropiau? P rintele Vichen-
tie i-a scris stare ului s u o scrisoare în stilul unei persoane sovietice – 
suna ca o absurditate: îi cerea stare ului s -l binecuvânteze s  devin  
cerşetţr.ăÎŢăUniunea Sovietic  nu era loc pentru un cerşetor. Stare ul l-a 
biŢecuvâŢtat.ă Ştiuă c  Domnul nu l-a p r sit pe robul s u.ă Şiă Ţiciă eŢţ-
riaşiiăŢţştriăŢuăl-au uitat; i-auătrimisăpacheteăcuămâŢcareăşiăalte lucruri 
necesare.” 

„ÎŢă1933ăs-a întors din primul s uăexilăşiăaăajuŢsăîŢăKţzelskăîŢătimpul 
arestului comun al c lug rilţrădeălaăOptiŢa.ăAăfţstăarestatădiŢăŢţuăşiăexilată
la Taşkent. Acolo, în prima lun  a exilului, conform autorit ilor, a murit 
de o boal  necunoscut .ă Ştiuă c , înainte de a fi fost arestat, unul din 
c lug riiăŢţştriăkieveŢiă l-a vizitat pe când se mai afla în Kozelsk şiămi-a 
spus c  tr ia într-un mic bordei, careăamiŢteaădeăţăpeşter . S r cie lucie. 
Lipsuri.ăTţtuşiăîŢăacelămţmeŢtăelăeraăbţgat – doar c  bog iile lui nu erau 
p mâŢteşti, ciăcereşti.ăElăeraădejaăpreg tit s  moar  ca monah mucenic. 

Înainte de ultima împr ştiere a c lug rilor, arhimandritul Xeno-
font l-a întrebat pe p rintele Vichentie dac  ar accepta hirotonia. P rin-
tele Vichentie era ascult tor, dar i-a spus p rintelui arhimandrit c , dac  
îl întreab  ceăîşiădţreşte, atunci el ar r spunde c  voia s  r mân  simplu 
monah. Arhimandritul Xenofont s-a hot rât atunci s -i împlineasc  do-
rin a.ă Şi, astfel, p rintele Vichentie nu a fost niciodat  hirotonit; el a 
r mas întreaga via  simplu monah. 

Sfinte c lug r mucenic Vichentie, roag -te lui Dumnezeu pentru 
noi. 
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18. Episcopul Arcadie 
P STOR AL FR IILOR LAICE DIN CATACOMBE 

 
Pomenit la 26 ianuarie (†1938) 

 
Vulpile au vizuiniăşiăp s rile cerului au cuiburi; 

dar Fiul Omului nu are unde s -Şi plece capul. 
Şiăaăzisăc tre altul: Urmez -Mi. 

(Luca 9: 59-59) 
 

UŢulădiŢăaceştiăadev ra i urm tori ai lui Hristos în zilele noastre a 
fost un smerit p stor al turmei lui Hristos, purtând numele de Arcadie, 
careă îŢăgreceşteă îŢseamŢ  „p stţr”.ăElăs-a n scută îŢă iaŢuarieă1888ăşiă laă
Sfântul Botez i s-a dat numele Sfântului Arcadie, fiul sfin ilor Xenofont 
şiăMaria, a c ror pomenire se face pe 26 ianuarie. Tat l s u, preotul Iosif 
Ostalski, a fostăarestatăîŢă1919ăşi, dup  ce s-a îmboln vit de tifos, a fost 
eliberatădiŢăîŢchisţareăşiăcurâŢdăaămurit.ăMamaăsa, Sofia Pavlovna, era o 
femeie evlavioas  care şi-a sus inut duhţvŢiceşteă fiul pân  laă sfârşitulă
vie ii ei. 

Preg tindu-se pentru slujirea Bisericii, tân rul Arcadie s-a c s to-
rităşiăaădeveŢităpreţt, fiind p stţrăalăbisericiiădiŢăţraşulăVechiulăCţŢstan-
tinovo. Ca preot, elăaăsţsităîŢăţraşulămeu, Jitomir, direct de pe front, în 
1917, şiăaăprimităţămic  biseric  îŢăceŢtrulăţraşului.ăAcţlţăaăţrganizat o 
fr ie de laici în duhulăprimilţrăcreştiŢi.ăCuătţateăacestea, so ia sa, având 
iŢtereseă lumeşti, l-a p r sită şiă s-a c s torit cu un bolşevic.ă P rintele 
Arcadie i-aă dată îŢă liŢişteă divţr ulă şiă aă lţcuită cuă mama sa. Aceasta l-a 
eliberat pe p rintele Arcadie deă grijiă lumeştiă pentru a se devota în 
întregime lucr rii bisericeştiăşiăturmeiăsale.ăCuăzelulăşiăt ria tinere ii, el 
şi-a îndreptat aten ia spre ap rarea credin ei ortodoxe, atr gând mul i 
diŢtreăcrediŢciţşiăpriŢăprediciăîŢfl c rate. El s vârşeaăslujbeleăbisericeştiă
în fiecare diminea  şiăsear .ăAcesteăslujbeăferveŢteăşiăapţstoleşti ofereau 
un izvor de bucurie arz tţareă şiă deă crediŢ  sufletelor creştiŢilţră
persecuta i. El era cu totul înfl c rat. Nu se odihnea niciodat  şiăŢuăseă
gândea niciodat  la sine. Era într-atât de altruist, încât era în stare s  
dea tot ceăaveaăprimuluiăcerşetţr.ăRealitatea sovietic  sumbr , cu s r cia 
ei mereu crescând  şiă cuă lipsireaă cţpleşitţareă deă tţateă celeă Ţecesareă
traiului, a dat, bineîn eles, o ampl  oportunitate pentru un p stor 
iubitor de Hristos s -şiă extind  binefacerea. V zând într-o noapte rece 
uŢă ţmă s racă cu pantalonii sfâşia i, Arcadie nu a ezitat niciun minut 
pentru a-i da pe ai s i.ă Şi, de vremeă ceă purtaă îŢtţtdeauŢaă rasaă şiă
reverenda, putea s  fac  aceasta f r  s  fie ţbservatădeăal ii. Mama lui, 
cu toate acestea, îi descoperea iscusin a sa filantropic  atunci când îi 
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sp laăhaiŢeleăşiăadeseaăleăspuŢeaăîŢăglum  vecinelor ei: „Nţapteaătrecut  
Arcaşa a venit din nou acas  f r  pantalţŢi”. 

P rintele Arcadie avea o mare putere de rug ciune. În biserica 
noastr , în timpul slujbelor, Ţuăseăvţrbeaă şiăŢuă seămişcaăŢimeŢi; toat  
lumea se ruga cu aten ie, aşaăcumăf ceaăşiăbatiuşka în altar. Adesea, to i 
din biseric  îngenuncheau spontan. Toat  lumea cânta. 

PersecutareaăBisericiiă creşteaă îŢă fiecareă aŢă şiă p storul devotat în-
dura mari încerc ri, trecând dintr-un pericol într-altul. CEKA îi perse-
cutaăpeăcrediŢciţşi; pesteă tţtăbisericileăerauă îŢchiseăşiăcrediŢcioşiiăerauă
da i afar  de la munc  purăşiăsimpluădiŢăcauzaăcţŢviŢgerilţrăreligiţase.ă
Şiăp rintele Arcadie, arzând permanent de focul ceresc, atr gea la sine 
din ce în ce mai mul iăcrediŢciţşiăşiăîiăuŢeaăîŢ evlavie fa  de Dumnezeu. 

El a organizat fr ii de laici pentru a aduce lucrareaăcreştiŢ  prin-
treăruşiiăcare sufereau. Eu eram membru al Fr iei Sfântul Nicolae. To i 
ardeamădeăzelăşiăeŢtuziasm.ăCeiăcareădţreauăs  se al ture fr iilor erau 
primi i în mod solemn prin depunerea f g duin ei de a duce la împlinire 
scopurile fr iei, care cerea în primul rând devo iune fa  de puritatea 
ortodoxiei – s  nu renun e niciodat  la ea, nici chiar sub amenin area cu 
moartea; în al doilea rând, purtarea de îmbr c minte modest ; apoi pos-
tulă şiăaşaămaiădeparte.ăPrimireaă îŢă fr ie se f cea cu mare solemnitate. 
To i trebuiau s  fac  preg tirile necesare pentru m rturisireă şiă peŢtruă
primirea Sfintelor Taine. Apoi toat  lumea r mânea în biseric  şi, înain-
te de citirea Evangheliei, trebuia s  repet m cuvintele rostite de p rinte-
le Arcadie – regulile fr iei – şiă s  le confirm m printr-un jur mânt. 
Apoi ni se d deau tuturor lumân ri mari aprinse, pe care trebuia s  le 
p str m pân  la moarte. Dup  aceea, primeam Sfânta Împ rt şaŢie. 

În fr ia noastr  erau mai multe grupuri: unul era un grup misio-
nar, condus de p riŢteleă Arcadieă îŢsuşi, al c rui scop era combaterea 
sectarilor, a ateilţră şiă aăBisericiiăVii; apoi era un grup de cânt re i; un 
grup care vizita spitalele, având grij  deăceiăsiŢguriăşiăbţlŢaviăşiăde acei 
oameni s raci care aveau mul i copii; apoi, un grup pentru înmor-
mânt ri, a c rui datorie era nu doar s -iăîŢmţrmâŢtezeăpeăcrediŢciţşiăşiă
s  vad  dac  primeau slujbele de înmormântare ale Bisericii, ciă şiă s  
ob in  sicriele şiă s  le aduc  la mormânt; şi, pentru c  vremurile erau 
foarte rele, adesea trebuia s  ducem sicriele la cimitir cu docarul sau 
saŢiaăşiăchiarăs  s p m mormântul. S  nu se uite ce ani extrem de dificili 
erauăaceia!ăApţiăeraăşiăuŢăgrupăfilţsţfic. 

La început, p rintele Arcadie avea dou  biserici: una mic , cu hra-
mul Buneivestiri, şiăuŢaămaiămare, cu hramul Sfin ilor Trei Ierarhi, care 
fusese înainte o biseric  de seminar, celelalte cl diri ale seminarului 
fiind ocupate de autorit ile seculare. Când fr iaăaădeveŢităpreaăuşţrădeă
remarcat pentru autorit i, membrii ei au avutăşaŢsaădeăa ob in  o bise-
ric  a rascolnicilor, cu hramul Sfântului Ignatie purt torul de Dumne-
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zeu, uŢdeăamăreuşităs  r mâŢem pân  în 1937; dar, în acel an, biserica a 
fost închis  şiămembriiăfr iei au început s  se adune în jurul bisericii de 
cimitir. Fr ia avea doi preo i: p rintele Iulian Krasi ki, care a fost mai 
târziu for at s  fug , şiăp rintele Ioan Sirov, care a stat pân  laăsfârşităşiăaă
admiŢistratăîŢăsecretăŢevţileăbisericeşti.ăAstfel, copilul meu a fost bote-
zat de el în 1939, chiar dac  pentru s vârşireaădeăslujbeăbisericeştiăeraiă
imediat exilat. Dar Dumnezeu l-a p zităşiăeuăamăfţstă îŢă leg tur  cu p -
rintele Ioan pân  la venirea nem ilor. 

În 1921 a venit ordinul Patriarhului Tihon  care interzicea predarea 
vaseloră bisericeştiă îŢă mâiŢileă ŢecrediŢciţşilţr, în special Sfântul Potir, 
care fusese binecuvântat de harul lui Dumnezeu. P rintele Arcadie, ca 
un fiu credincios al Bisericii, aăurmatăapelulăpatriarhuluiăşiăŢuăpredaăŢi-
m nui obiectele de valoare ale bisericii. Dar autoritatea satanic  îşiălucraă
faptele ei rele. Într-o zi, imediat dup  Sfânta Liturghie, p rintele Arcadie 
a fost arestat de agen ii CEKA. Aceasta a fost în 1922, în timpul S pt -
mânii LumiŢateăaăPaştelui.ăCâŢdăcekiştiiăl-au luat, întreaga mas  de oa-
meni s-aă mişcat, împreun  cu p rintele Arcadie arestat, c tre cl direa 
CEKA. Atunci, solda ii CEKA şi-auăluatăpuştileăşiăauăstrigatăcuăur : „Mer-
ge i to i acas  sau vom începe s  tragem!”ăTţ i t ceau, inându-se unul 
de altul, inându-şiărespira ia.ăŞiăatuŢci, aăieşităîŢăfa  o c lug ri  cu nu-
meleăSerafimaăşiăaăspusăcuăcuraj: „Nu!ăNuăvţmăplecaăpâŢ  ce nu îl ve i 
elibera pe p rintele Arcadie sau ne ve i aresta pe to i împreun  cuăel”.ă
Atunci solda iiăşi-au l satăîŢăjţsăpuştileăşiăŢuăŢe-au mai îndep rtatăşiăamă
format un zid; astfel au început s  ne împing  în cl direa CEKA. Dar, de 
vreme ce mul imea era enorm , ei au început s  închid  uşileăşiăastfelăauă
arestată35ădeăfemeiăşiă17ăb rba i. Ei ne-au pus în subsolul acelei cl diri. 
Conduc torul coruluiăŢţstruăeraăacţlţăşiădintr-odat  acea cl dire întune-
coas  s-a umplut de cântare pascal . Atunci ne-au scos afar  şiă Ţe-au 
împins în curtea de lâng  garajă şiă auă îŢcepută s  ne conduc  unul câte 
unul, ca s  fim interoga i; şi, apoi, amăfţstăîmpiŢşiăîŢăstrad . Ni s-a dat 
s  semn m o declara ie în care se spunea c  p rintele Arcadie începuse o 
tulburare, dar nicio persoan  nu a semnat. Apoi s-a ad ugat o not  la 
declara ie, indicând c  ţameŢiiăîŢşişiăauărefuzatăs -şiăp r seasc  p rin-
teleă duhţvŢic.ă Şiă aceasta a fost semnat  de fiecare persoan  în parte, 
prin consim ire mutual .ă PriŢtreă ceiă îŢchişiă auă fţstă şiă feteă tiŢereădeă 16ă
ani, inclusiv eu îns mi, şiăamăsemŢatăşiăŢţi. 

Vesteaă arest rii p rintelui Arcadie s-a r spândit instantaneu în 
ţraşăşiăcl direa CEKA a fost asediat  de o mul imeăŢesfârşit  de pachete 
cu mâncare pentru cei aresta i. Astfel, to i cei aresta i au fost hr ni i cu 
aceste pachete, precumăşiăpazŢicii. 

Între timp, p rintele Arcadie era judecat pentru r scoal  şiă apţiă
pentru refuzul de a preda lucrurile de valoare ale bisericii. La procesul 
deschis au fost chema i mul i martori. To iă auă spusă acelaşiă lucru, vor-
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bind despre p rintele Arcadie ca despre un om bun, neiubitor de argin i, 
uŢăpreţtăcareăîşiădedicaseăîŢtreagaăvia  doar slujirii lui Dumnezeuăşiăaă
omului. Au fost aduse multe exemple despre bun tateaăluiăşiăjertfirea de 
sine. Nu a fost nicio dovad  împotriva lui. Dar judec torul, care era tâ-
n răşiăfţarteămâŢdruăşiăsigurăpeăsiŢe, cu franche e cinic  a declarat c  în-
treaga descriere a p rintelui Arcadie f cut  de martori nu era o justifica-
re pentru el, ci mai degrab  constituia o creştere a acuza iei care fusese 
f cut  împotriva lui; pentru c  ideile pe care le predica cu atâta c ldur  
şiăpeăcareăleăpuŢeaăîŢăpractic  contraveneau idealurilor regimului sovie-
tic, şiăastfelăde oameni nu doar c  nu erau necesari guvernului sovietic, ci 
erau extrem de p gubitori. 

La început, p rintele Arcadie a fost condamnat la moarte, dar apoi 
i s-au dat zece ani de închisoare. A fost închis cinciăaŢiăîŢăţraşulăŢţstruă
Jitomir, ceea ce i-a f cutăsţartaăţarecumămaiăuşţar , de vreme ce exista 
o leg tur  permanent  îŢtreăelăşiăfr ia noastr . În închisoareăaăcâştigată
iubirea nu doar a de inu ilor, ciăşiăaăpazŢicilţrăşiăgardienilor, şi, mul u-
mit  acestui fapt, aăreuşitădeămaiămulteăţriăs  le dea Sfintele Taine con-
damna ilor careă erauă cţŢduşiă afar  pentru a fi împuşca i. El a salvat 
multeăsuflete.ăŞi, bineîn eles, mâncarea care i se d dea de c tre fr ie îi 
ajuta pe tovar şiiăs i de inu i. 

Dup  eliberarea sa în 1927, p rintele Arcadie a mers la Petrograd 
pentruăţă îŢtâlŢireăcuă ierarhiiăŢţştriă(diŢăcatacţmbe)ăşiădeăacţlţăaă f cut 
un pelerinaj la Sarov. Acolo, apropierea de Sfântul Serafim l-a f cut s  
decid  s  îmbr işezeămţŢahismul.ăElă s-a întors la Petrograd, a primit 
tunderea monahal  şi, curând, a fost f cut episcop prin mâinile Mitropo-
lituluiăIţsifăîŢsuşi, care era chiarăîŢtemeietţrulăşiăcţŢduc torul Bisericii 
din catacombe. A fost f cut vicar al eparhiei Poltava, darăŢuă şi-a v zut 
niciodat  eparhia. Pe drum spre turma sa, ajungând în oraşulăLubiŢ, a 
fţstăarestatăşiătrimisăîŢăKazan, deăuŢdeăaăreuşităs  fug , tr ind în ascuns 
pentru mult  vreme în Petrograd, s vârşiŢdă îŢă secretă sfiŢteleă slujbeă laă
metocul Lavrei Pecerska din Kiev şiăîŢsufle ind fr iile din catacombe. 

Apoi a plecat la Moscova, uŢdeăaăfţstăarestatăşiădusăîŢăiŢfamaăîŢchi-
soare Butirka, fiind mai târziu exilat în lag rul de concentrare Solovki. 
UŢămartţrăîşiăamiŢteşteădeăslujireaăsţlemŢ  a Sfintei Liturghii de c tre 
episcopul Arcadie în Moscova: biserica era plin  de lumin  şi, în mijlo-
cul unei mul imiădeăcrediŢciţşiăiubitţriăşiădţrŢiciăs  asculte, st tea tân -
rul p stor ierarh, şiăpretutiŢdeŢiăeraăbucurieăduhovniceasc , frumuse e 
şiărug ciune înfl c rat .ăŞi, apoi, dintr-odat , o noapte groaznic  la gar , 
exilul s u la Solovki. Printr-o mul ime de femei, stând singure, care se 
adunaser  pentru a-şiăluaăr mas bun, un grup de solda i ai Armatei Rţşiiă
îl conducea pe episcopul Arcadie spre un vagon-închisoare înconjurat cu 
sârm  ghimpat  şiăapţiăaăfţstăultimaăprivireăaăiubituluiăp stţrăşiăelă le-a 
binecuvântat de trei ori prin gratiile unei ferestre prost luminate a tre-
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Ţuluiăcareăseămişca.ăCâŢdăs-a întors de la Solovki, era deja un b rbat în 
vârst , aproape de nerecuŢţscutăşiăcuăp rul c runt. 

CţŢduc tţareaăfr iei noastre, Natalia Ivanova Orzhjevskaia, şiăal-
ii au mers pân  la Solovki pentru a cere permisiunea de a-l vedea, dar 

nu li s-a permis nici m car s  primeasc  binecuvântare de la el. Într-o 
camer  mare erau dou  rânduri de mese. La unul din rânduri erau 
aşeza i vizitatţriiăşiă laăcel lalt, de inu ii. Între ei, o întreag  mul ime de 
paznici se plimba necontenit, îŢaiŢteăşiăîŢapţi, f când o astfel de g l gie, 
încât trebuia literalmente s  ipi ca s  teăfaciăauzit.ăŞi, bineîn eles, nu li 
se permitea s  seăaprţpieăpeŢtruăbiŢecuvâŢtareădiŢăcauzaă„pericţluluiădeă
infectare”.ăAŢiămaiătârziu, episcopul Arcadie a relatat c  i-au propus s  
r mân  voluntar la Solovki, ocupând postul de casier, şiă chiar i-au 
promis s  opreasc  spiţŢajulăşiăurm rirea lui permanent , cu condi ia s  
renun e la rangul de preot; dar el a preferat via a în priva iune total , 
p strându-L în inim  pe Domnul Dumnezeu. 

Dup  ce a fost eliberat de la Solovki, episcopul Arcadie a fost lipsit 
deăţbişŢuitulăpermisădeăideŢtitateăsţvietic, f r  de care existen a oricui 
om devenea ilegal , şiăacestălucruă l-a condamnat la mut ri permanente 
din loc în loc, neavând cas . În secret, cu toate acestea, elă aă reuşită s  
c l toreasc  şi s -i viziteze pe membrii fr iilor din catacombe. De mai 
multe ori a vizitat-o pe mama sa în Jitomir, unde sosirile lui erau o mare 
inspira ieăşiăsus inere, atât pentru clerici, câtăşiăpeŢtruăŢţi, p c tţşii. 

De fapt, fr ia noastr , Sfântul Nicolae, a fost lipsit  de conducere 
dup  1922, darăamăreuşităs  continu m pân  în 1937, când ultima biseri-
c  a fost închis ; şiăfr ia, bineîn eles, nu a fost înregistrat , dar membrii 
r maşiăauăcţŢtiŢuatăs  se adune în capela cimitirului. În 1934, episcopul 
ArcadieăaăvizitatăîŢăsecretăKievulăşiăl-a v zut pe Episcopul schimonah An-
tonie. În peregrin rile sale, care se petreceau cel mai mult noaptea, pen-
tru a nu trezi suspiciuni, el avea leg turi pân  şiă îŢăGeţrgiaă şiăSiberia; 
dar apoi a fost înc  o dat  arestatăîŢăţraşulăRylsk.ăÎŢtreagaăsaăvia  a fost 
una de suferin  pentru Hristos. Abia se întorcea dintr-un exil c , într-o 
s pt mân , eraădiŢăŢţuăarestatăşiăexilat.ăNuăeraămareădifereŢ  între li-
bertateăşiăexil.ă 

AtuŢciăcâŢdăşi-a depus voturile monahale de înfrânare, ascultareăşiă
s r cie, i s-a dat ca sfânt ocrotitor Sfântul ArcadieădeăViazmaăşiăNţvţ-
torjsk (pomenit la 28 ianuarie, 11 iunie şi 14 august). Sfântul Arcadie, un 
nebun pentru Hristos al Sfintei Rusii de demult, a petrecut o via  de 
peregrin ri, neavând cas , adesea rugându-se pe o piatr  mai mare. 
Acum, fiind în peregrin rile sale un nou Arcadie f r  cas  al Rusiei r s-
tignite, putea el s  nu se opreasc  la locul m n stirii sfântului s u, în 
oraşulăViazma?ăŞi, închinându-se la piatra pe care sfântul îngenunchea-
se în rug ciune, m rturisitorul contemporan a trebuit s  realizeze c  era  
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lipsit pân  şiădeăţăpiatr  rece pe care ar fi putut sta s  se odihneasc  pu-
iŢăşiăs  se roage.  

Odat , când, din cauza singur t ii sale permanente, a lipsei unui 
ad pţstăşiădin teama pentru ziua de mâine, i-a sl bit t ria, fiind în secret 
în Moscova, episcopul Arcadie a fost ispitit s -l viziteze pe Mitropolitul 
Serghie. Pentru a-l vedea pe mitropolit, trebuia s  treci prin mari greu-
t iă şiă pericţle.ă Şi, când, în cele din urm ,ă aă reuşită s ă îlă vad  pe 
Mitropolitul Serghie şiă i-a vorbit despre situa ia sa, cel din urm , 
neascultându-l, l-a întrebat dintr-odat : „Aiă fţstă îŢregistrată deă GPU? 
Pân  ŢuăeştiăîŢregistratăacţlţ, ŢuăvţiăvţrbiăcuătiŢe”.ăCâŢdăVl dica Arca-
die a ieşit din biroul mitropolitului, el a observat c  atât mitropolitul cât 
şiă clerulă s u erau bine hr ni iă şiă purtauăhaiŢeă curate, şi, uitându-se în 
jur, laăţameŢiiăcareăaşteptau în afara biroului cu speran a de a-l vedea pe 
mitropolit pentru a ob iŢeă ajutţră şiă îŢcurajare, fiiŢdă eiă îŢşişiă s raciă şiă
nenoroci i, el a în eles c  drumul s u era diferit de cel al mitropolitului şiă
c  trebuia s  se întoarc  la pribegia sa nenorocit .ăŞiăastfelăaăplecat...  

Deasupra lui era un cer mare înstelat; în inima sa avea pace. El era 
în starea fericit  de a fi lipsit de orice poate avea un om. Dar nimeni nu 
putea lua de la el acel ceva care ardea în inima sa pastoral ! Pentru c  
era p stţrăalăturmeiăluiăHristţsădiŢăcatacţmbeăşiăeraăapriŢsădeăzelăpeŢtruă
adev rata ortodoxie – şi, plin de curaj, mergea înaiŢteăşiăîŢaiŢte, împ r-
ind Pâinea Vie ii fra ilor s i în Hristos, împr ştia i ca stelele de deasu-

pra lui de-a lungul orizontului p mântului rus. Astfel, în cele din urm , 
în 1938 a fost reperat în teritoriul marelui râu Volga, îŢăţraşulăKţstro-
ma, apoi a fost arestat şiă dup  aceea nu s-a mai auzit de el. Asta s-a 
întâmplat în anii epur rii Ejov, când mul i au pierit f r  urm  şiă câŢdă
Biserica din catacombe a mers mai adânc în catacombe, ascunzând orice 
urm  a existen ei ei – pân  la vremea pl cut  lui Dumnezeu, când din 
sânul ei va str luci în întreaga lume slava str lucitoare a sfin ilţră ruşiă
din catacombe...  

Sfinte noule mucenic Arcadie, roag -te lui Dumnezeu pentru noi!  
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19. Episcopul Andrei de Ufa 

IERARHăALă„BISERICIIăDINăS LB TICIE” 
 

Pomenit la 26 decembrie (†1937) 
 

ŞiăvţiăîŢcheiaăcuăaceia leg mântul p cii...  
încât s  tr iasc  în siguran  în pustiu şiăs  doarm  în p dure.  

Şiăvţiăd ruiălţrăşiăîmprejurimilţrămuŢteluiăMeuăbiŢecuvâŢtare...  
(Iezechiel 34: 25-26) 

 
Episcopul Andrei, în lume Alexandru Ukhtomski (din neamul t tar 

al prin ului Ukhtomski), s-a n scut la 26 decembrie 1872. El a primit o 
educa ie superioar  împreun  cu fratele s u, Alexei – care mai târziu a 
deveŢităuŢăţmădeăştiiŢ  renumit – la Academia Seminar din Moscova, 
mai întâi sub conducerea Arhiepiscopului Antonie (Hrapovi ki), viitorul 
MitropolităşiăÎŢtâist t tţr al Bisericii Ruse din afara Rusiei, şiămaiătârziuă
sub arhiepiscopul Arsenie (Stradni ki), care a devenit mitropolit de 
Nţvgţrţd.ă AmâŢdţiă aceştiă ierarhiă uimitţriă auă fţstă avaŢsa i la sinodul 
din 1917-18 în calitate de candida i la tronul patriarhal. Dup  terminarea 
academiei, tân rul Alexandru, pe atunci în vârst  de 23 de ani, a devenit 
c lug răşi, patru ani mai târziu, a fost hirotonit ieromonah. 

Dup  aceea, în predica de dinaintea hirotoniei, Vl dicaăAŢdreiăşi-a 
amintit cu ce team  el, un tân r ieromonah, şi-a asumat aceast  respon-
sabilitate:  

„AmăsuferităchiŢuriă îŢfricţş toare de când am auzit pentru prima 
dat  aceste cuvinte care se g sesc în slujba hirotoniei întru episcop: Ia 
acest Leg mâŢtă(TrupulăluiăHristţs)ăşiăp streaz -lăîŢtregăşiăŢev t mat 
pân  la ultima ta suflare – C ruia va trebui s -I dai r spuns la cea 
de-a Dţuaă şiă îŢfricţşat  a Sa Venire, Lui, Domnului DumŢezeuluiă şiă
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. M-am gândit: cum pot s  p strez 
acest mare Leg mânt, care mi-a fost încredin at, Trupul lui Hristos, da-
c  nu pot s  m  p strez nici pe mine însumi? Am sim it c  SfâŢtaăTaiŢ ă
a Împ rt şaŢieiăeste, într-adev r, un foc care îi arde pe cei nevrednici. 
Timp de doi ani nu mi-am g sit pacea, s vârşiŢdăSfânta jertf  cu fric  şiă
cutremur din pricina nevredniciei mele, gata s  p r sesc acea chemare 
însp imânt tţareăşiăm rea . Dar o întâlnire cu marele p rinte Ioan de 
Kronstadt mi-a salvat sufletul de la mai mult  am r ciune, chiŢăşiădeălaă
prelungirea celei mai tulbur toare lupte din sufletul meu. Când i-am 
cerut sfat în aceast  problem , p rintele Ioan a spus: «Da, to i suntem 
vinova i înaintea Sfintelor Taine, dar trebuie s  fimăcrediŢciţşiăchem rii 
noastre preo eşti, pentru c  suntem în ascultare fa  de Sfânta Biseric . 
Plângând pentru p catele noastre, trebuie, tţtuşi, s  facem voia Bisericii 
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luiăHristţsăşiăs  urm m îndrum rile Bisericii, care ne sunt aduse la cu-
ŢţştiŢ  prin intermediul ierarhilor Ţţştri». 

Aceste cuvinte ale p rintelui Ioan au fost, cu adev rat, un balsam 
mângâietor pentru sufletul meu r Ţită şiă p c tos, care fusese sfâşiată deă
diferite îndoieli; ele mi-au întregit perspectiva asupra vie iiăşiămi-au in-
dicat calea în via ; am început s  în eleg aceasta doar ca pe cea mai 
exact  împlinire a ascult rii fa  de Biseric , ca pe modul des vârşitădeă
slujire a Sfintei Biserici, uŢăpţpţrăalăluiăDumŢezeuăşiăţameŢiiăluiăDum-
nezeu care au fost r scump ra i prin Sângele pre ios alăluiăHristţs”ă(din 
Suplimentul la Church News, 1907, nr. 49). 

ÎŢă1899ăaă fţstă ridicată laăraŢgulădeăarhimaŢdrităşiăaă fţstăŢumită iŢ-
spectţrăalăşcţliiămisiţŢareădiŢ Kazan. 

Elăşi-a început lucrarea de luminare ortodox  în Kazanul natal ca 
tân r ieromonah, ocupându-seădeăţă şcţal  misionar  şiădeăuŢă seminar 
foarte respectat şiă iubită deă tţ i. El a devenit curând o figur  popular  
pentru faptele lui de milostenie fa  de cei s raciăşiăŢevţiaşiăşiăpeŢtruăas-
cezaăsa.ăSeăştia c  îşiăpetreceaăŢţp ile în rug ciune, folosind pentru scur-
ta sa odihn  un pat tare, f r  p tur  şiă perŢ . În mijlocul lucr rii sale 
sociale, el postea întotdeauna, nemâncând niciodat  Ţiciă m cară peşte.ă
Când unele persoane înst rite care îl apreciau au venit la el cu l zi de 
fructe proaspete, el le-aădată imediată semiŢariştilţră şiă cţpiilţr.ăOamenii 
erau uimi i s -l vad  mâncând doar dou  sauătreiăprescuriăşiăcâtevaăpa-
hare cu ceai pe zi, neplângându-se niciodat  de sl biciune sau lips  de 
energie, cu toate c  activitatea sa era enorm . Când a fost ridicat la ran-
gul de arhimandrit, el a devenit egumen al vechii M n stiri a Schimb rii 
la Fa  din Kazan, conducând-o cu pricepere; el inea predici înfl c rate, 
a întemeiat o m n stire pentru fetele t tare, a fost un sf tuitor du-
hovnicesc iscusit, a publicat o revist  şiăbrţşuriăşiăaăţrgaŢizatăcţŢferin e 
misionare. 

Dup  mai mult timp a fost hirotonit episcop de Mamadynsk, vica-
riat al eparhiei Kazan, cţŢtiŢuâŢdă aceleaşiă respţŢsabilit i. Odat , în 
anul revolu iei din 1905, muŢcitţriiăuŢeiăfabriciădeăprafădeăpuşc , situate 
la aproximativ 13 km de Kazan, s-au revoltat, ca rezultat al propagandei 
comuniste, şiă l-au ucis pe unul dintre cei opt directori ai fabricii. Un 
butoi de explozibil a fost detonat, sp rgând toate geamurile caselor din 
apropiere. Episcopul Andrei s-a urcat imediat peă uŢă cală şi, f r  fric , 
riscându-şiăvia a, a alergat în galop la fabric . Acolo s-a urcat într-un loc 
îŢaltăşiăaăaşteptatăîŢăliŢişteăcaămul imea s  seăliŢişteasc . Ei au râs de el, 
l-au înjurat, au aruncat în el cu murd rieăşiămereăstricate; dar el a stat 
liŢiştit, uitându-se la mul imeă şiă rugâŢdu-seă îŢă liŢişte.ă Mul imea, 
v zându-l f r  fric  şiă liŢiştit, s-a calmat treptat; şiă atuŢciă vl dica a 
început s  vorbeasc . Cuvântarea sa a fost scurt , dar atât de puternic , 
încât întreaga mul ime a venit la poc in , realizând ce p cat s vârşiser   
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omorând un om nevinovat. Ei i-au eliberat pe ceilal iă directţriă şiă auă
reluat lucrul, dup  ce l-au înso it pe episcopul Andrei cu mare respect 
înapoi la m n stire. 

Episcopul Andrei a fost transferat la Sukhumi, în Caucaz, dar, du-
p  mai mult timp, s-a întors ca episcop al eparhiei Ufa, la nord-est de 
Kazan, unde se g sea o numeroas  popula ie musulman .ăElă şi-a f cut 
bine lucrarea misionar , c l torind mult, şiăeraăcuŢţscutăşiă iubită îŢă îŢ-
treaga Rusie. Presim ind apropierea revolu iei, el i-a chemat pe to i cre-
dinciţşiiăţrtţdţcşiăs  se strâng  împreun  în spatele unsului lui Dumne-
zeu, arul; dar, îŢăacelaşiătimp, el era sincer în opozi ia sa fa  de boga ii 
exploatatori ai s racilţrăşiăs-a ar tat a fi un ucenic fidel al Mitropolitului 
Antonie în critica adus  sistemului sinodal de conducere bisericeasc  şiă
cerând restaurarea patriarhiei. 

Când a izbucnit revolu ia, el a sperat la schimb ri în mai bine chiar 
şiădiŢăparteaăbţlşevicilţr, dar, curând, îŢ elegâŢd adev rata lor natur , a 
început s  cear  fţrmareaă uŢuiă „regimeŢt”ă ţrtţdţxă diŢă eleviiă semiŢa-
rişti.ăAăfţstăcurâŢdăarestat şi, deşiăaăfţstăeliberatădeămaiămulteăţri, el nu a 
mai fost de fapt liber vreodat , fiiŢdăpurăşiăsimpluămutatădiŢăîŢchisţareă
în închisoare, dintr-un exil într-altul. 

Cu toate acestea, oamenii nu l-au uitat şiămul iăauăreuşităs -l vad  
în închisoare sau s -i trimit  pachete cu mâncare; de fiecare dat  când 
eraă eliberată şiă seă îŢtţrceaă laă turmaă sa, acest lucru cauza un adev rat 
„eveŢimeŢt”ăpriŢtreăţameŢi.ăPţli ia secret  c uta s  foloseasc  populari-
tatea lui ca momeal  pentru a-i pescui pe cei mai ferven i oameni ai Bi-
sericii, dar episcopul Andrei era atât de precautăşiăprudeŢtăîŢăcţmpţrta-
mentul s u, încât aceste încerc riăeşuauăîŢtţtdeauŢa. 

LuptaăepiscţpuluiăAŢdreiăîmpţtrivaăfalseiă„înnoiri”ăaă„Bisericii Vii”ă
a fost demn  de aten ie. A adus adev rate cununi de mucenicie câtorva 
diŢtreăcţlabţratţriiăşi fiii s iăduhţvŢiceşti; pţvesteaăuŢuiaădiŢtreăaceştia, 
a tinerei studente Valentina, a ajuns în lumea liber . Dar cea mai mare 
slujire adus  Bisericii a fost lupta sa curajoas  pentru adev r împotriva 
„serghiaŢismului”, prin proclamarea deschis  a acestuia ca fiind o 
tr dareăaăBisericiiăşiăţăcapcaŢ  peŢtruăcrediŢciţşi; şiăîŢăaceast  lupt  vo-
cea lui, mul umit  popularit ii sale, a fost auzit  de mul i. Când De-
clara ia Mitropolitului Serghie a fost publicat  în 1927, anun âŢdă„cţŢ-
cordatul”ăcuăguverŢul sţvieticăşiăprţmi ând diferite libert i, Vl dica An-
drei se afla în exil departe, în regiunea Ashabad; dar, chiarăşiădeăacţlţ, el 
aăsuŢatăalarmaăpeŢtruăcrediŢciţşi.ăElăle-a cerut oamenilor s  nu îl cread  
pe Mitropolitul Serghie şiăs  se separe de el, prevestind c  tţateă„prţmi-
siuŢile”ăluiăvţrăfiăîŢc lcateăşiăvaăurmaăţăîŢrţbireăşiămaiărea.ăLaăîŢceput, 
aşaăacumăspunea un fost locuitor în Ufa, realitatea p rea s  contrazic  
vocea mult respectatului ierarh şiăŢum rul celor care îl urmau a sc zut. 
Dar, în scurt timp, influen aă şiă autţritateaă luiă auă fţstă restaurateă şiă cei
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care îl urmau au luat conducerea în via a bisericeasc  din regiunea Ufa. 
La începutul anilor 1930, în câteva luni au fost închise de dou  ori mai 
multe biserici decât fuseser  închise în întreaga perioad  de dinaintea 
„legaliz rii” Bisericiiădeăc tre Serghie; taxele impuse Bisericii au crescut 
de cinci ori; to i oamenii Bisericii care fuseser  elibera i din închisori 
pentru acceptarea Declara iei au fost aresta i din nou; şi, într-un cuvânt, 
serghiaŢiştiiă Ţuă auă câştigat nimic, îŢă timpă ceă şi-au pierdut libertatea 
cţŢştiiŢ ei. Acestui grup de serghiaŢiştiă Ţeferici i le-a apar inut din 
p cateăşiăsuccesţrulăepiscţpuluiăAŢdrei în eparhia Ufa, episcopul Ioan, 
pe care Vl dica Andrei îl hirotonise asumându-şiăuŢămare pericol. 

CrediŢciţşiiăauăajuŢsăacumăs  vad  clar c  episcopul Andrei avea 
dreptateăşiăelăaăpreluatăcţŢducereaăBisericiiădiŢăcatacţmbeădiŢăregiunea 
Ufa, ducând-ţăîŢăadâŢculă„s lb ticiei”.ăAceast  Biseric  a început o via  
şiăţăactivitateăcareăŢuăpţtăfi comparate decât cu cele ale str vechiiăBise-
rici diŢă catacţmbeă aă primilţră creştiŢi.ăOameŢiiă seă adunau pentru a se 
ruga înainte de ivirea zorilor, îŢăpeşteri, în p duriăşiă îŢă ferme p r site. 
Între perioadele de arestăşiăexil, episcopul Andrei înt rea Biserica, hiro-
toŢiŢdă episcţpiă şiă preţ iă şiă îŢcurajâŢdu-i pe sfin i s  mearg  spre un 
martiriu, egal cu cel al marilor mucenici ai Bisericii primare. În special, 
noua muceni  Lidia a fost primit  de Biserica din catacombe ca sfânt  
canonizat . Înainte de moartea Patriarhului Tihon, episcopul Andrei 
unise cu Biserica Ortodox  mai multe grupuriădeăcrediŢciţşi de rit vechi, 
şiă acumă şiă aceştiaă seă al turaser  Bisericii din catacombe, care, fiind 
liber  duhţvŢiceşte, a continuat s  creasc , spre tulburareaăduşmaŢilţră
ei.ă„Mul i nu cred c  exist ăcatacţmbe”, spunea uŢămartţrădiŢăUfa.ă„Las  
s  nu cread ! Existen aă lumiiă spiritualeă esteă şiă eaă Ţegat  de cei 
Ţeştiutţri,ă dar din aceast  cauz  nu înceteaz  s  existe. Se pare c  
persecutareaăcreştiŢilţrădiŢăurm  o dep şeşteăpeăceaăaăprimilţrăcreştiŢi”. 

Despre ultima perioad  a vie ii episcopului Andrei avem aceast  
relatare a unui coleg de inut: „ÎŢămaiă1932, am fost transferat din închi-
soarea interioar  a GPU la spital, în aripa de izolare, în salonul de scor-
but, în închisoarea Butirka. În dou  zile, episcopul Andrei de Ufa, care 
fusese adus în Moscova din exilul în Uzbekistan, uŢdeăîşiăîmpliŢiseăter-
menul, a fost transferat din salonul de boli venerice în acest salon. Înain-
te de acest transfer, episcopul Andrei fusese inut din februarie pân  pe 1 
mai 1932 în închisoarea intern  GPU, în izolare solitar , şiăapţi, pentru 
patru zile, fusese inut – se presupune c  din cauza faptului c  nu mai 
era loc – în al doilea salon al închisorii Butirka, salonul celor bolnavi psi-
hic; apoi, pentru mai multe zile, fusese inut în salonul al cincilea (de 
boli venerice) şi, în cele din urm , a fost transferat în salonul al patrulea 
(de scorbut), de vreme ce, într-adev r, era bolnav de scorbut. În 1919 am 
fost cu episcopul Andrei în închisoarea Omsk. Dar acum era de nerecu-
noscut; îi mai r m sese doar pu in p ră peă capă şiă peă fa , deoarece a-
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proape tot îi c zuse din pricina scorbutului; era cu totul c runt, decrepit 
şiăatâtădeăslab, c  nu-lămaiărecuŢţşteai; îns  era la fel de smerit ca întot-
deauna, încurajând, buŢăşiăreceptiv.ăÎŢăacelămţmeŢtăeraăacuzatădeăţrga-
nizarea comunit ilor ortodoxe (din Biserica din catacombe), care erau 
împotriva legii sovietice, şiădeăagita ieăşiăprţpagand  împţtrivaăbţlşevis-
mului. Seara, în închisoare, Vl dicaăAŢdreiăţbişŢuiaăs  atrag  aten ia tu-
turor cu poveştileăluiăşiăseăspuŢeaăc  avea aşaăuŢăefectăasupraăde inu ilor 
din jurul lui, încât nici criminalii, nici cţmuŢiştiiă c zu iă îŢă dizgra iaă
regimului şiănici al ii nu îndr zneau niciodat  s  înjure sau s  blesteme 
în prezen a lui. Episcopul Andrei reac iţŢaă activă şiă deschisă laă tţateă
nedrept ile din închisoare (fapt pentru care de multe ori era lipsit de 
pachetele care îi fuseser  trimise de prietenii de afar ). La întâi-
st t tţrulă Bisericii Sovietice, conduc torul Bisericii Ortodoxe din 
Moscova, episcopul Andrei se referea ca la un tr d tor al lui Hristos. În 
închisoare, în exilă şiă îŢă alteăŢeŢţrţciri, el r spundea calm, rezervat, în 
mţdăfilţsţficăşiăsufereaămaiămultăpeŢtruăceiădiŢăjurulăs u decât pentru el 
îŢsuşi.ăAsupraătţvar şilţrăs i de inu i avea o influen  încurajatoare. I se 
trimiteau pachete mari imediat ce localnicii aflau de la personalul 
închisorii despre sosirea sa într-un loc de deten ie. Pachetele nu i se 
d deau întotdeauna, dar cele pe care le primea le împ r ea cu cei care nu 
aveauădelţc.ăElăaăfţstăexecutatăpriŢăîmpuşcareăîŢăîŢchisoarea de izolare 
de la Yaroslavl, îŢă1937”. 

Şiăastfelăs-aăsfârşităvia a p mânteasc  a episcopului Andrei, glasul 
s u a fost redus la t cere, mormântul s u – o groap  comun , împreun  
cu alte sute de astfel de victime îngropate sub temni eleădeăcţşmarăaleă
lumii întunecate a ateismului sovietic. Dar amintirea lui r mâne vie, 
proasp t  şiăînmiresmat  cu frumuse ea duhovniceasc  a unui adev rat 
mucenic creştiŢ.ăChiarăşiăîŢăcatacţmbeăimaginea unui prin  t tar care a 
devenit c lug r pentru a predica libertatea duhţvŢiceasc  în Hristos în-
sufle eşte, într-adev r, şiăesteăvieăast zi mai mult decât oricând. Pe spa-
tele unui portret oferit în 1912 unei persoane care suferea din cauza unei 
sup r ri, mâna sa a scris trei cuvinte de încurajare, care au ajuns pân  la 
noi, ast zi, pline de în eles, ca venind din lumea mai bun  unde este el 
acum: „PlâŢg, iubescăşiăm  rţg”. 
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20. Noua muceniţă Lidia 
ŞIăSOLDA IIăEI, CHIRILăŞIăALEXIE 

 
Pomeni i la 20 iulie (†1928) 

 
Pentru Tine suntem omorâ i toat  ziua,  
socoti i am fost caăŢişteăţiădeăjuŢghiere. 

(Rom. 8: 36) 
  

Lidia, fiicaăuŢuiăpreţtădiŢăţraşulăUfa, s-a n scut la 20 martie 1901. 
Din copil rie a fost sensibil , afectuoas , iubit  de to i, temându-se de 
p catăşiăde tot ceea ce era interzis de Dumnezeu. Dup  absolvireaăşcţliiă
de fete, la vârsta de nou sprezece ani, s-a c s torit. Şi-a pierdut so ul în 
R zboiul Civil, la plecarea Armatei Albe.  

Tat l ei, chiarădeă laă îŢceputulă schismeiă „reŢţva iţŢiştilţr”, care a 
fost organizat  de c treăbţlşeviciăîŢă1922, s-a al turat schismei. Fiica sa, 
c zând la picioarele tat lui ei, a spus: „BiŢecuvâŢteaz -m , tat , s  te 
p r sesc, ca s  nu te constrâng la mântuirea sufletului t u”.ă B trânul 
preţtăîşiăcuŢţştea fiica, laăfelăcumăeraăcţŢştieŢtădeăgreşealaăac iunii sale. 
ElăaăplâŢsăşi, binecuvântând-o pe Lidia pentru o via  independent , i-a 
spus profetic: „Vezi, fiica mea, când î iă veiă câştigaă cuŢuŢa, s  îi spui 
Domnului c , deşiă euă îŢsumiăm-am dovedit a fi prea slab pentru lupt  
(podvig), tţtuşiă Ţuă te-am oprit, ci te-amă biŢecuvâŢtat”.ă „Aşaă vţiă face, 
tat ”, a spus ea, s rutându-i mâna, astfel prev zându-şiă şi ea profetic 
viitorul. 

Lidiaăaă reuşită s  iŢtreă laădepartameŢtulă fţrestierăşiă îŢă1926ăaă fţstă
transferat  în industria colectiv  de cherestea, unde lucrau cei mai prost 
pl ti i muncitori. Aici, ea a intrat imediat în leg tur  cuăruşiiăsimpli, pe 
care-i iubea c ldurţsăşiăcareăîiăr spuŢdeauăîŢăacelaşiămţd.ă 

T ietorii de lemne şiă şţferii, care fuseser  împietri i de munca în 
condi ii dificile, au relatat cu uimire c  în biroul departamentului de 
cherestea, unde îi întâmpina Lidia, sim eau ceva asem n tor cu ceea ce 
sim iser  (şi acum aproape uitaser ) când, înainte de revolu ie, se 
duseser  la o reŢumit ă icoan  a Maicii Domnului din satul Bogo-
rodskoie, lâng  Ufa. În birou nu se mai auzeau înjur turi, iŢsulteă şiă
certuri.ăPatimileăreleăerauăstiŢseăşiăţameŢiiădeveneau mai buni unii fa  
de al ii. 

Acestă lucruăeraăuimitţră şiă aă fţstăţbservatădeă tţ i, iŢclusivădeă şefiiă
partidului. Ei o ineau sub urm rire pe Lidia, dar nu au descoperit nimic 
suspect: ea nu mergea deloc la bisericile care fuseser  legalizate de c tre 
bţlşeviciăşiăparticipaălaăslujbeleădiŢăcatacţmbeărarăşiăcuăgrij . GPU (poli-
ia secret )ăştiaăc  existau în eparhie membri ai Bisericii din catacombe, 

dar nu au putut g si niciun mod de a-iădescţperiăşiădeăa-i aresta. 
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Cu scopul de a-i descoperi pe cei care nu fuseser  înc  aresta i, 
GPU-ul l-a adus dintr-odat  din exil pe episcopul Andrei (Ukhtomski), 
careă eraă fţarteă ciŢstită deă ţameŢiă şiă deă tţ i membrii Bisericii din cata-
combe; dar, la indica ia episcopului, el a fost primit deschis doar de o 
singur  biseric  din Ufa, deşiă îŢă secretă îŢtreagaă eparhie a venit la el. 
GPU-ul se înşelase: în loc s  fie descoperit , biserica din catacombe s-a 
adâŢcităşiăs-a extins, r mânând, caăşiămai înainte, inaccesibil  spionilor. 
GPU-ul, v zând eşeculăplaŢului pe care şi-lăf cuse, l-a arestat din nou pe 
episcţpulăAŢdreiăşiăl-a trimis în exil. 

Lidia a fost arestat  pe 9 iulie 1928. Departamentul de opera iuni 
secrete c uta de mult timp un dactilograf care le oferise muncitorilor de 
laădepartameŢtulăfţrestierăbrţşuri dactilografiate con inând vie ile sfin-
ilor, rug ciuni, prediciăşiăîŢv turiăaleăierarhilţrăvechiăşiăŢţiăaiăBisericii.ă

S-a observat c  maşiŢaădeăscrisăaăacestuiădactilţgraf avea partea de jos a 
literei „k”ărupt  şiăastfelăLidiaăaăfţstădescţperit . 

GPU-ul în elesese c  le c zuse în mân  un indiciu pentru a demas-
ca întreaga biseric  din catacombe. Zece zile de interogare neîntrerupt  
nu au r pus-o pe muceni , ea refuzând purăşiăsimpluăs  spun  ceva. Pe 
20 iulie, cel care o interoga, pierzându-şiătţat  r bdarea, a dat-o pe Lidia 
„autţrit iiăspeciale”ădeăiŢterţgare. 

Aceast  „autţritateăspecial ”ălucraăîŢtr-un col  al camerei, în pivni a 
GPU. Un paznic permanent st tea pe coridorul pivni ei; în acea zi, pazni-
cul era Chiril Ataev, un soldat de 23 de ani. El a v zut-o pe Lidia când a 
fost adus  în pivni . Cele zece zile de interogatoriu care trecuser  sl bise-
r  puterea muceni ei şiăŢuăputeaăs  coboare pe sc ri. Soldatul Ataev, la ce-
rereaăşefilţrălui, a inut-ţăşiăaăcţŢdus-o jos, în camera interogatoriului. 

„Hristţsăs  te mântuiasc ”, i-a mul umit Lidia paznicului, sim ind 
în soldatul Armatei Rţşii, în delicate ea bra elor lui puternice, o scânteie 
de compasiune pentru ea. 

ŞiăHristţsăl-a mântuit pe Ataev. 
Cuvintele muceŢi ei, ochii ei plini de durereă şiă deă uimireă auă p -

truns în inima lui. Acum nu mai putea s  asculte cu indiferen  strig tele 
şiă ipetele ei neîntrerupte, aşaăcumăascultaseămaiăîŢaiŢteăaceleaşiă ipete 
ale altora care erau interoga iăşiătţrtura i. 

Lidia a fost torturat  mult  vreme. Torturile GPU erau de obicei f -
cuteăîŢăaşaăfelăîŢcâtăs  nu lase semne observabile pe trupul celui torturat, 
dar la interogatoriul Lidiei nu s-a dat aten ie la aceasta. 

Strig teleăşiă ipetele Lidiei au continuat aproape neîntrerupt pen-
tru mai bine de o or  şiăjum tate. 

„DarăŢuăsim i durerea?ăStrigiăşiă ipi, aceasta înseamn  c  este du-
reros? – au întrebat epuiza i tor ionarii într-una din pauze. 

„Durerţs!ăDţamŢe, câtădeădurerţs!”, a r spuns Lidia cu un geam t 
întrerupt. 
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           „AtuŢci, de ce Ţuăvţrbeşti?ăVaăfiăşiămaiădurerţs!”ă– au spus tor io-
narii uimi i. 

„Nuăpţtăvţrbi... nu pot... El nu-mi permite...” – a gemut Lidia. 
„CiŢeăŢu- iăpermite?” 
„DumŢezeuăŢu-miăpermite!” 
Tor ionarii au n scocit ceva nou pentru muceni : atacul sexual. 

Erau patru dintre ei – mai era nevoie de unul. L-au chemat pe soldat s  
ajute. 

Când Ataev a intrat în camer , el a v zut-ţăpeăLidiaăşiăaăîŢ eles felul 
torturii care urma şiăprţpriulăs u rol în aceasta – şiăs-a înf ptuit în el o 
miŢuŢeăasemeŢeaăcţŢvertirilţrăŢeaşteptate ale tor ionarilor de demult. 
Întreg sufletul lui Ataev a fost scârbit de groz via satanic  şiăl-a cuprins 
uŢă sfâŢtă eŢtuziasm.ă Cuă tţtulă iŢcţŢştieŢtă deă ceeaă ceă f cea, soldatul 
Armatei Rţşii, cu propriul s u revolver, i-a omorât pe loc pe cei doi 
tor ionari care st teau în fa a lui. Chiar înainte ca a doua împuşc tur  s  
se fi auzit, agentul GPU care st tea în spatele lui l-a lovit pe Chiril cu 
patul armei sale. Ataev a mai avut destul  putere ca s  se întoarc  şiăs -l 
apuce de gât pe atacatorul s u, darăţăîmpuşc tur  de la cel de-al patrulea 
l-a pus la p mânt. 

Chiril a c zut cu capul spre Lidia, care era legat  cu curele. Domnul 
i-a dat posibilitatea de a mai auzi înc  o dat  cuvinte de speran  de la 
muceni .ăŞi, uitându-se drept în ochii Lidiei, Chiril, cuăsâŢgeleăşirţiŢdă
din el, suspiŢâŢdădup  unirea sa cu Domnul:  

„SfâŢtţ, s  m  ieiăcuătiŢe!” 
„Teăvţiălua!”ă– a zâmbit Lidia, radiind. 
Auzireaă şiă seŢsulă acesteiă cţŢvertiriă aă fţstă caă şiă câŢdă ară fiă deschisă

uşaă spreă ţă alt  lume, şiă grţazaă aă îŢtuŢecată cţŢştiiŢ a celor doi agen i 
GPU care au r mas în via . Cu strig teăŢebuŢeşti, au început s  împuşteă
victimele neputincioase care îi însp imântaser , şiă auă împuşcată pân  
când revolverele lor s-au golit. Cei care au venit alergând la auzul împuş-
c turilor i-au luat, strigâŢdăŢebuŢeşte, şiă eiă îŢşişiă auă fugită diŢă camer , 
apuca i de o groaz  necunoscut . 

UŢulădiŢăaceştiădţiăageŢ i GPU a înnebunit de tot. Cel lalt a murit 
îŢă curâŢdă deă şţcă Ţervţs.ă ÎŢaiŢteaă mţr ii sale, acest al doilea agent a 
povestit totul prietenului s u, sergentul Alexei Ikonnikov, care s-a întors 
la Dumnezeuăşiă aăadusăaceast  relatare la Biseric ; pentru r spândirea 
zeloas  a acesteia, elăîŢsuşiăaăsuferităţămţarteădeămucenic. 

To i trei – Lidia, Chirilă şiă Alexei – au fost canoniza i ca sfin i în 
conştiiŢ a religioas  a Bisericii din catacombe. 

Prin rug ciunile sfin ilor T i mucenici – Lidia, Chirilă şiăAlexei –, 
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mâŢtuieşteăpţpţrulărus! 
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21. Tânărul părinte Vladimir 

NOU F C TOR DE MINUNI AL BISERICII DIN CATACOMBE 
 

Pomenit la 16 august (†1930) 
 

F  cu mine semn spre bine,  
ca s  vad  cei ce m  ur scăşiăs  seăruşiŢeze...  

(Psalm 85: 16) 
 

Din copil rie am avut o prieten  care era cu doi ani mai mare decât 
mine. S-a m ritat cu doi ani înaintea mea. În primul an de c snicie li s-a 
n scut un fiu, careăaăfţstăbţtezatăcuăŢumeleădeăVladimir.ăChiarădeălaăŢaş-
terea sa, copilul uimea cu ochii s i mari, c prui închis, care aveau o ex-
presie plin  de triste e. Copilul era deosebit de t cut. În al doilea an al 
c sniciei lor, s-a n scut un al doilea b iat, care a fost numit Boris. Acest 
copil era opusul fratelui s u mai mare. Din prima zi a venirii sale pe lu-
me, el i-a uimit pe to i prin caracterul s uă fţarteă zgţmţtţsă şiă pliŢă deă
via . Eu îi iubeam peă amâŢdţiă şiă veŢeamă s  am grij  deă eiă şiă îmiă
petreceam timpulăcuăei.ăVladimirăaăcrescutăşiă aă r mas exact la fel ca la 
început. Nu voia niciodat  s  se joace cu al iăcţpii.ăSeăaşezaăşiăr mânea 
singur, în liŢişte, într-un col . Acest lucru îi deranja pe p rin iiălui.ă„Laăceă
se tot gândeşteă acestă c pşţr?”, m-au întrebat ei. Tat lă şiă mamaă erauă
fţarteăcrediŢciţşiăşiăîşiăcreşteauăcţpiiiăîŢăacestăduh. Micu ul Volodea era 
dornic s  mearg  la biseric  şiă seăduceaăadeseaă împreuŢ  cu doica lui, 
atunci când p rin ii s i, din oarecare motive, nu puteau merge la sfânta 
slujb . Cel de-al doilea b ie el, Boris, dimpotriv , eraă leŢeşă îŢăpriviŢ a 
mersului la Biseric . 

Când a venit vremea ca Vladimir s  mearg  laă şcţal , mama lui 
mi-a spus: „NuăştiuăcumăvaăfiăîŢăstare s  înve e Vovocika. Se pare c ănu 
este doar incapabil, darăesteăşiăcevaăaŢţrmală laăel.ăNuăesteă iŢteresatădeă
nimic altceva în afar  de biseric ; este întotdeauna t cutăşiăabsţrbitădeă
gâŢduriăcareăŢuăsuŢtăpţtriviteăcuăvârstaălui”.ăP rin iiăluiăgreşeau; ei Ţuăîşiă
în elegeau propriul copil. El a parcurs toate clasele pân  laăsfârşităcaăpri-
mul din clas , uimindu-şiăprţfesţriiăcuămiŢteaăşiătaleŢtulăs u. Iar dup  
ce a terminat liceul, a declarat c  vrea s  intre la Academia Teologic  
pentru a se instrui mai departe, darăşiăaiciăp rin ii nu au în eles calea pe 
careăşi-ţăaleseseăşiăcareă îiă fuseseă îŢămţdăclară iŢdicat  chiar de Dumne-
zeu. Ei au insistat c  ar trebui s  urmeze cursurile de patru ani ale Uni-
versit ii, la orice sec ie ar fi ales el; iar dac , dup  aceea, inten ia sa va 
r mâne neschimbat , atunci ei îi vor da binecuvântarea s  intre la Aca-
demie.ă„EştiăîŢc  foarte tân r”, i-au spus ei, „ascult  de p rin ii t i”.ăIară
el i-a ascultat cu supunere. 
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Cursurile de patru ani ale departamentului de Drept au fost termi-
nate în trei ani, dup  cum se permitea pe atunci, iar apoi a intrat la Aca-
demie. Dup  ce a terminat Academia, a fost foarte repede hirotonit dia-
con, iarăîŢă1916ăaăfţstăhirţtţŢităpreţt.ăElăŢuăîşiădţreaăs  se c s toreasc , 
dar, de vreme ce dup  regulile Bisericii nu avea dreptul s  r mân  nec -
s torit ca preot, privi i ce mare semn al lui Dumnezeu l-a salvat şiă s-a 
împlinit cu el. 

Familia sa era prieten  cu alt  familie foarte credincioas . Ei aveau 
o fiic  mai tân r , care era pe moarte din cauza unei tuberculoze avansa-
te. Medicii au spus c  nu va tr i mai mult de o lun .ăEaăştiaădespreădţ-
rin aădeăŢeîŢviŢsăaăluiăVladimirădeăaădeveŢiăpreţtăşiădeăsup rarea sa în 
leg tur  cu necesitatea c s tţririi.ăŞi, astfel, ea s-a oferit ca o jertf  sfân-
t , ştiiŢdăc  va muri. Ea a acceptat c s toria cu Vladimir, deşiăcuăgreuăseă
putea ine pe picioare, astfel încât el, r mânând v duv, avea dreptul de a 
deveni preot. P rin ii nu au împiedicat aceast  fapt  sfânt  pe care ea 
şi-a asumat-o înaintea mor ii sale. Dup  nunt , au condus-o acas  de la 
biseric ; nu s-aămaiăridicatădiŢăpatăşiăîŢădţu  s pt mâni a murit cu pace. 

P rintele Vladimir, însemnat de DumŢezeuă deă laă Ţaştereaă sa, a 
mers pe calea pe care a ales-o. În 1924, elăşiăp rin ii s u au fost trimişiă
diŢăMţscţvaăîŢăţraşulăTver, îŢăaşaăŢumitulă„exilăvţluŢtar”.ăÎŢăciudaătine-
re ii sale, p rintele Vladimir se bucura de cinstirea şiădragţsteaăeŢţriaşi-
lor de la biserica unde s vârşeaăsfiŢteleăslujbe.ăNiciăelăşiăŢiciăp rin ii s i 
nu aveau dreptul s  p r seasc  ţraşul, şiă seă credeaă c ă erau sub ob-
serva ia GPU. 

Predicile p rintelui Vladimir se distingeau prin completa lips  de 
team . El le cerea tuturor s  nu se supun  nici unui fel de amestec al 
bolşevicilţrăîŢăbiseric . El nu asculta niciun avertisment de a fi precaut. 
Dup  o predic  extraordinar , elă şi-a luat r mas bun de la p rin ii s i, 
fiind avertizat în secret de c tre cineva c  avea s  fie arestat în acea 
noapte. Cu insisten , dup  ultimul r mas bun pe p mânt, elă şi-a im-
plorat tat lăşiămamaăca, sub niciun motiv, chiar nici în momentul mor ii, 
s  nu cheme un preot care a intrat în contact cu regimul sovietic (adic  
niciunul din cei care r m seser  sub Mitropolitul Serghie dup  Declara-
ia sa din 1927), chiar dac  ar fi s  moar  f r  spovedaŢieăşiăf r  împ r-

t şireaăcuăSfiŢteleăTaiŢe.ăÎŢăaceeaşiăŢţapte, aăfţstădusăşiăexecutatăîŢăîŢ-
chisoarea Liubanka din Moscova. 

Dup  aceasta, pân  în 1932, nelocuind în Moscova, Ţuămaiăştiam 
nimic despre familia lui, cu care am fost atât de buni prieteni. În 1935, 
am fost s -mi vizitez mama, care era destul de b trân  şiălţcuiaăîŢăMţs-
cova. Mergând singur  pe strad , l-am v zut pe Boris venind spre mine. 
Ne-am recunoscut imediat, chiar dac  nu ne v zuser m de foarte mult 
timp. Cu ochi arz tori a început s -mi vţrbeasc  despre sine. 
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AmăajuŢsăîŢăprimulăbulevardăşiăŢe-amăaşezatăpeăţăbaŢc .ăŞiăacesteaă
sunt cele ce mi-a spus despre evidenta minune a milei lui Dumnezeu 
care i se întâmplase:  

„Când au început vremurile tulburi de dup  Revolu ie, m-am anga-
jat imediat în propagand . Am intrat în Organiza ia Tinerilor ComuŢiştiă
imediat ce a ap rut şi, curând, spre marea sup rareăşiăgrţaz  a p rin ilor 
mei, am devenit membru al Ligii ateiste. Fratele meu, Vladimir, a încer-
cat s  m  întoarc  la Dumnezeu, insistând s -mi vin în fire, şi, probabil, 
atât pe parcursul vie ii sale, câtăşiădup  uciderea lui, s-a rugat mult pen-
tru mântuirea sufletului meu. Dar acest lucru nu m-a f cut s  m  îndo-
iesc. Dimpotriv , curând dup  ce a fost împuşcat, eu am devenit capul 
Ligii ateiste dintr-uŢăţraşă îŢdep rtat, unde am plecat în mod voluntar, 
dup  ce m-am c s torit cu o fat  careăeraăşiăeaăîŢăOrganiza ia Tinerilor 
ComuŢiştiă şiă careă ridiculizaă crediŢ a în Dumnezeu. P rin ii ei, caă şiă aiă
mei, erau foarte credinciţşi.ăAtâtăaiăei, câtăşiăaiămei, ne-au spus c , dac  
nu vom primi Taina cununiei ne vor renega. În ciuda diferen ei extreme 
dintre vederile noastre, eu îi iubeam foarte mult pe tat lămeuăşiăpeăma-
ma mea. V zându-le sup rarea de nedescris, am convins-o pe mireasa 
mea s  împlinim cererea p rin ilţrăŢţştri, în timp ce în sufletele noastre 
batjocoream taina cununiei; ne-am cununat în secret – în secret, deoa-
receăaltfelăamăfiăfţstăamâŢdţiăîmpuşca i. Înainte de nunt , mama so iei 
mele a binecuvântat-o cu o icoan  mare a Mântuitorului, nef cut  de 
mâiŢiăţmeŢeşti, şiăaăspus: «D - i cuvântul c  nu o vei arunca; chiar dac  
nu ai nevoie de ea acum, tţtuşiăŢuăţădistruge». Cu adev rat nu aveam 
nevoie de acea icoan  şiăţă ineam într-o lad  în magazie, împreun  cu 
alte lucruri nefolositoare. 

Un an mai târziu, ni s-a n scut un fiu. Amândoi ne doream s  avem 
uŢăcţpilăşiăeramăfţarteăferici iădeăŢaştereaălui, dar copilul s-a n scut bol-
Ţavăşiăslab, cu tuberculoz  spinal .ăReuşiser m s  p str m ceva din ave-
rea de dinainte de Revolu ie şiăprţpriulămeuăsalariuăeraăsuficient, încât, f -
r  a cheltui prea mul i bani, puteam chema cel mai bun medic. To i au 
spus c , în cel mai bun caz, dac  b ie elul ar fi stat întins pe spate într-un 
corset, ar fi putut tr i pân  laăşase ani, darăŢuămaiămult.ăŞiăastfelăamăplecată
într-un loc îndep rtat, sperând s  g sim o clim  mai bun . Acolo am de-
veŢităliderulăLigiiăateisteăşiăîŢăfelăşiăchipăamăpersecutatăBiserica. 

Copilul avea cinciăaŢiăşiăs n tatea lui se deteriora din ce în ce mai 
mult.ăAtuŢciăŢuă lţcuiamăîŢăţraş, ci într-un loc s n tos, la ar . A venit 
zvonul c  uŢă celebruă prţfesţră deă bţliă deă cţpiiă fuseseă trimisă îŢă ţraşă îŢă
exil. Era o distan  de 20 de mile din satul nostru pân  la cea mai apro-
piat  sta ie, iar trenul mergea doar o dat  pe zi. B iatul era foarte bol-
nav, iar eu am hot rât s -l aduc pe profesor la noi. Când am ajuns în 
sta ie, trenul a plecat sub ochii mei. Ce trebuia s  fac? S  aşteptăţăziăîŢ-
treag , în timp ce so ia mea era acas  şiăcţpilulăputeaămuriăpeăŢeaştep-
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tate f r  mine? M-am tot gândit, dar ce putea fi f cut? M-am întors. Am 
venit acas  şiăamăg sit urm toarele: mama, plângând, era în genunchi, 
îmbr işâŢdăpiciţareleăcţpilului, care începuser  s  se r ceasc . Medicul 
deă familieă tţcmaiă ieşiseă şiă spusese c  acestea erau ultimele minute ale 
copilului. M-amă aşezată laă mas , lâng  fereastr , vizavi de magazie, 
mi-am luat capul în mâini şiăm-am predat dezn dejdii. Dintr-odat  am 
v zutăfţarteăclarăcumăuşileămagaziei se deschideau şiădiŢămagazieăveŢeaă
r posatul meu frate Vladimir, îŢăveşmiŢteăpreţ eşti.ă ÎŢăbra ele sale, cu 
fa a spre mine, inea icoana Mântuitorului nef cut  deămâiŢiăţmeŢeşti.ă
Eram uluit! Vedeam clar cum mergea, acum era cu p rul s uăŢegruă şiă
lung în vânt; i-amăauzităpaşiiăaprţpiiŢdu-se. M-am r cităşiăeramăîŢm r-
murit. El a intrat în camer , a venit la mine şi, îŢăliŢişte, mi-a dat icoana 
îŢămâiŢiăşiăapţiăaădisp rut. Nu pot spune în cuvinte - mi-a spus Boris, cu 
lacrimile curgându-i pe obraji - ceea ce am tr it. L-am tr it pe Dumne-
zeu! Am alergat la magazie, am c utat icoana în lad  şiă amă pus-o pe 
copil. În diminea a zilei urm toare, b iatul nostru era complet s n tos. 
Medicii care îl tratau au ridicat din umeri în cele din urm . Au îndep r-
tat corsetul. Nu mai era nici urm  de tuberculoz ! Aici am în eles totul! 
Am în eles c  exist  Dumnezeu, Care este milostiv fa  de p c tţşi, şiăc , 
prin rug ciunile p rintelui Vladimir, El f cuse aceast  minune a 
vindec riiă cţpiluluiă şiă aă sţ ieiă meleă şiă aă mea, mântuirea sufletelor 
noastre. F r  ezitare, am demisionat nu doar din postul de lider al Ligii 
ateiste, ciă şiă diŢă Partidulă Comunist, în care eram deja membru. So ia 
mea a f cut la fel. Am vorbit deschisăşiăŢuăamăascuŢsămiŢuŢeaăcareăŢiăseă
întâmplase. Din acel moment am spus tuturor, oriunde m  aflam, 
despre minunea care se întâmplase, şiă îiă chemamă laă crediŢ a în 
Dumnezeu. Prin sfânta Lui voin , nu am fost arestat imediat şi, f r  a 
mai amâna nicio zi, am venit la p rin ii mei lâng  Moscova, unde se 
instalaser  dup  sfârşitulă exilului. Am botezat copilul, dându-i numele 
Gheorghe.” 

M-am desp r it de Boris, desigur, sub impresia de nedescris a mi-
nunii care i se întâmplase prin rug ciunile dreptului p rinte Vladimir, şiă
nu l-am mai v zut niciodat . În 1937, când am venit din sud în Moscova, 
am aflat de la p rin ii s i c , la o lun  dup  botezul copilului, plecase în 
Caucaz. Boris a continuat s  spun  tuturor despre greşealaăsaădeădiŢain-
te.ăŞiăiat , în timp ce era perfect s n tos şi, desigur, fiind urm rit în se-
cret, dintr-odat , într-un singur moment, a murit, dar nu din cauza unui 
infarct. Nu li s-a permis medicilor s  determine cauza mor ii. Bineîn e-
les, fuseseăucisădeăbţlşevici. 
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22. Părinţii Ismail şi Mihail 

FRA II PREO I DIN CATACOMBE 
pomeni iălaă17ăiuŢieă(†1937) 

 
... Şiăve i fi urâ i de to i oamenii  

pentru numele Meu; iar cel ce va r bda 
 pân  la sfârşit, acela se va mântui. 

(Marcu 13: 13) 
 

Ismailăşiăfrateleăs u mai tân r, Mihail Rojdestvenski, erau fiii unui 
preţtădiŢăNţvgţrţdăşiăşi-au petrecut anii copil riei în ţraş.ăMaiă târziu, 
Ismail a absolvit Academia Teologic  din Petersburg, s-a c s torit şiă aă
devenit preot al Bisericii Schimbarea la Fa  din Petrograd, ducând o 
via  de preot foarte serioas  şiăcţŢştiiŢciţas . Dup  Declara ia din 1927 
a Mitropolitului Serghie, elăaădeveŢităuŢăcategţrică„iţzefit”, opunându-se 
puterŢică„legaliz rii”ăBisericiiăşiămergâŢdăcuăpaşiăfermiăpeăurmeleăSfiŢ i-
lţrăApţstţliă şiăM rturisitori, ceea ce a condus, desigur, la persecutarea 
sa. P stţrulăcelăbuŢăîşiăpuŢeăvia a pentru oile sale. Odat  l-am auzit spu-
nând: „EuămergăpeăGţlgţta. Cine m  vaăurma?!”ăŞiă aămersădeparte, în 
nordul îndep rtat, în regiunea ghe urilor Ţesfârşite, de unde era aproape 
cu neputin  pentru cel care fusese trimis în acele vremuri acolo s  se 
mai întoarc . Dar, pentru cei care îl respect  şiăîlăiubesc, el este viu şi, bi-
neîn eles, în momente dificile i se cere ajutorul...  

Cu privirea lui sincer  şiăpur , p rintele Ismail a atras mul i cre-
dinciţşi.ăNţiălţcuiamăŢuădeparteădeălţculăuŢdeăseăaflaăbisericaălui, şiăzvţ-
nuri despre p stţrulă respectată şiă impresiţŢaŢtă s-au împr ştiată îŢă jurulă
nostru. Noi am mers la biserica lui pentru prima dat  îŢă 1926ă şiădup  
aceea am luat o hot râre definitiv  de a veni la biserica sa în fiecare du-
minic  şiăziădeăs rb toare. Ascultându-i cu aten ieăpredicileăşiăv zând fe-
lul s u p trunz tor, ateŢtăşiăcţŢştiiŢciţsădeăaăsluji, noi ne-am sim it din 
ce în ce mai bine acolo. 

Mul iăţameŢiăveŢeauă laă liturghieă şiă laăpriveghereaădeă tţat  noap-
tea. Uneori nu puteau to i s  intre în biseric  şiăst teau în gr din  şiăaş-
teptau pân  ce batiuşka ieşeaă afar  s -i binecuvânteze. De asemenea, 
erauăşiăcâtevaăfemeiădemţŢizateădiŢăaprţpiereăşiămai de departe. Ele îl 
iubeau pe p rintele Ismail foarte mult, chiar dac  prezen a lui provoca 
uneori adev rate drame cu ele.ă ipau, amenin au, scuipau şi, adesea, c -
deau pe podea, f când spume la gur . Dar p rintele Ismail trebuia doar 
s  citeasc  rug ciunile, ap sând Sfânta Cruce pe buzele lor, ca s  opreas-
c  toate acestea, şiăîŢtr-un minut deveneau normale, sculându-se în pi-
cioareăşiăuitâŢdu-se în jur. Am fost martor la aceasta nu doar o dat . Fe-
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meile careă p timeauă diŢă aceast ă priciŢ  tremurauă uŢeţriă chiară şiă laă
vedereaăfiilţrăduhţvŢiceştiădevţta iăşiăascult tori. 

Nu vom uita niciodat  fenomenul extraordinar pe care l-am obser-
vat în timpul unei molifte pe care p rintele Ismail o slujea în fa a icoanei 
Maicii Domnului – „PţtţleşteăîŢtristarile noastre”.ă ÎŢătimpăceăp rintele 
Ismail citea Evanghelia, îŢaiŢteaăţchilţrăŢţştriăaăap rutăuŢăŢţrişţr tran-
dafiriu, care îi înconjura capul ca o aureol . Acest lucru s-a întâmplat nu 
cuămultăîŢaiŢteădeăarestareaăsaăşiădeămţarteaăsaămuceniceasc  în 1937. 

Nu mai pu in uimitor – nu doar pentru noi, ciăşiăpeŢtruămul i al ii 
din biseric  – a fost cazul unei înainte-vederi a acestui preot remarcabil. 
Un om care locuia la 15 mile dep rtare nu venise niciodat  la biserica 
noastr , chiar dac  auzise despre acest preot excep ional care atr gea 
oamenii la el. Într-o duminic  s-a hot rât s  verifice zvonurile şiăaăveŢit.ă
Laăsfârşitulăliturghiei, stând în mul imeaădeăcrediŢciţşi, l-a auzit pe p -
rintele Ismail spunând: „Ei bine, î i mul umesc, robule al lui Dumnezeu, 
Petru, c  teărţgiăpeŢtruămiŢe”, şiăs-a uitat în direc ia lui. El era într-ade-
v r Petru, şiăacest lucru l-a uimit atât de mult, încât din acea zi a devenit 
un membru cţŢstaŢtăalăbisericiiăşiăuŢăţmăaprţpiat de p rintele Ismail. 

Tţtuşi, bietul nostru p riŢteă Ismailă aă cuŢţscută şiă mâhŢirea, 
prţvţcat ăchiar de cei apropia i ai s i. Dup  ce începuse s  slujeasc  în 
secret în biserica din catacomb , odat , la ora 23, el a cioc ŢitălaăuşaăŢţas-
tr , cerând s  fie g zduit peste noapte. În acea perioad  nu mai avea 
propria locuin  lâng  biseric , de vreme ce totul îi fusese luat. El mergea 
din cas  în cas  şiăst tea oriunde oamenilor nu le era fric  s  îl primeasc . 
De aceast  dat , dup  ce a mers pe drumul întunecat, neluminat, de la 
fiica lui duhovniceasc  pân  la noi, el ne-a spus c  îŢămţdăŢeaşteptatăeaă
nu îl mai primise. Dup  ce a petrecut noaptea cu noi, el a plecat în drumul 
s u; dară Ţuă şi-a schimbat câtuşiă deă pu in atitudinea fa  de fiica lui 
duhovniceasc , ştiiŢdă c  a fost for at  s  fac  astfel deoarece poli ia 
secret  îl c uta pentru a-l aresta, iar ea avea o familie pe care trebuia s  o 
protejeze. 

Odat , o femeie care nu îi era foarte cunoscut  p rintelui Ismail a 
venit s  se m rturiseasc . Când s-a întors acas , probabil pentru a-i face 
pl cere fiicei sale care era c s torit  cu un ateu, ea a declarat c  preotul 
o lovise în timp ce o binecuvânta. P rintele Ismail avea obiceiul de a 
ap saăcuăputereăpeăfruŢteăşiăpeăumeriăcâŢdăf cea semnul crucii. A urmat 
un proces, iar el a fost condamnat la munc  for at . Când a revenit aca-
s , dup  trei ani, aăfţstădiŢăŢţuăarestatăşiătrimisăîŢăexilăpeŢtruăzece ani, 
care s-au dovedit a fi fatali: nu s-aămaiăauzitădeăel.ăAveaădţară45ădeăaŢiăşiă
a l sat în urm  o so ieăşiăuŢăfiuădeătreiăaŢi.ăCâŢdăs-au desp r it de el pen-
tru ultima oar , oamenii au vrut s  fug  dup  tren, dar loviturile deăpuş-
c  ale solda ilor Armatei Rţşiiăi-au îndep rtat. Ne vom aminti mereu de  
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dragii s i ochi ceŢuşii şiă lumiŢţşi, tot atât de cura i ca ai unui copil, şiă
pu in naivi; zâmbetul s uăşiăbiŢecuvâŢtareaăsaădeăla fereastr ...  

Profesorul I.M. Andreev, care participa la slujbele din catacomb  
ale p rintelui Ismail din regiunea Petrograd, ne-a informat c  p rintele 
IsmailăaăfţstăexecutatăpriŢăîmpuşcareăîŢă1937, în timpul epur rii din vre-
mea lui Ejov. 

Înc  şiămaiă tragic  a fost soarta fratelui p rintelui Ismail, Mihail, 
care era cuăşaseăaŢiămaiătâŢ r, şi care a fost hirotonit preot în 1927, sub 
influen a fratelui s u, şiă careă aă slujită laă îŢcepută împreuŢ  cu el, în 
biserica lui. Când p rintele Ismail a fost arestat, el a încredin at întreaga 
purtare de grij  pentru turma sa p rintelui Mihail. 

În elegerea profund  aăcreştiŢismuluiăpeăcareăţăaveaăp rintele Miha-
ilăşiăcrediŢ a lui în via a de dincolo, pentru care via a vremelnic , p mân-
teasc  este doar o preg tire, uŢeţriăîiăuimeaăpurăşiăsimpluăpeăţameŢi.ăŞi, 
astfel, turma în continu  creştere era atras  de p rintele Mihail, aşaăcumă
fusese atras  şiăde fratele s u arestat. El s vârşeaăsfiŢtele slujbe, care la în-
ceput se f ceau înc  în biseric , cu mult respect, p trundereă şiă ateŢ ie. 
Predicile sale, pe care el le considera indispensabile, erau p trunse de do-
rin a de a-i înv a pe oameni s  Îl iubeasc  pe Dumnezeu deplin, cu o iu-
bire adev rat , plin  de jertfire de sine, preg tind sufletul pentru necazu-
rile impţsibilădeăevitatăşiăpţateăşiăpeŢtru moartea pentru El. 

Agapele de dup  Liturghie erau o adev rat  bucurie, în ciuda hra-
nei s race şiăaăfaptului c  eram strict observa i! La mas  st teau oamenii 
s raci. Fa  de to i, p riŢteleăMihailă aveaăaceeaşiăatitudine; el încuraja 
pe toat  lumea. Dup  ce un astfel de s rac era înmormântat f r  cheltu-
ial , v duva era tratat  cu deosebit  blânde eăşiăiăseăcereaăs  m nânce la 
masa comun  în timpul urm toarelor patruzeci de zile. Aceasta era o fa-
milie apostolic , to i erau apropia i, fiecare suferind pentru ceilal i. Nea-
vând aproape niciun venit, de vreme ce turma lor era foarte s rac , am-
bii fra i tr iau cu un singur gând: de a ajuta, mai degrab , decât de a 
primi.  

ÎŢăaceleăvremuriăîŢfricţş toare, câŢdăţameŢiiăerauăîŢchişiăşiăexila i 
f r  prţcesăşiăf r  investiga ii, doar pentru credin a în Dumnezeu, p rin-
tele Mihail mergea imediat oriunde era solicitat, riscându-şiăvia a, sus i-
nut doar de credin a sa în atotprezen a lui Dumnezeu. El mergeaăchiarăşiă
la atei în orele dinaintea mor ii, sperând c , prin inspira ie de Sus, putea 
s  le trezeasc  sufletele înghe ate. Iar ateul muribund se uita la fa a care 
se apleca deasupra lui cu dragoste, seăîŢmuiaăşi... se poc ia deăp cateleă
lui. 

În 1924, p rintele Mihail a fost arestat cu so iaăluiăşiăauăfţstătrimişiă
în exil în diferite locuri; cei doi copii ai lor au fost lua i de bunici. Dup  
trei ani a fost eliberat, şiăatuŢciăŢuăputeaăslujiădecâtă îŢăsecret, neavând 
nici m car dreptul unui loc unde s  stea. So ia lui nu a putut îndura o
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astfel de via  de suferin  şi, dup  ce a fost eliberat  din închisoare, nu 
s-a mai întors la el, ciăşi-a g sit un alt b rbat. Totuşi, p riŢteleăMihailăaş-
tepta s  o vad  când ea venea s -şiăvizitezeăcţpiii. El nu avea o cas  unde 
s -şiăpţat  vedea so iaăsauăcţpiiiăşi, desigur, nu se putea întâlni cu ei la 
slujbele din catacombe; se întâlnea cu so ia lui în diferite locuri din ar , 
iar pe copii îi vedea adesea la noi acas . Odat , ea a vrut s -i duc  pe 
copii în vizit  la casa ei din Alma Ata. P rintele Mihail ne-a cerut s  
venim cu el la sta ia de tren, ca s -şiă iaă r mas bun de la ei. Biletele 
fuseser  deja cump rate, iar noi st teamăşiăaşteptamătreŢul, când feti a a 
declarat dintr-odat  c  ea nu vrea s  mai mearg , ci vrea s  r mân  cu 
tat l ei. Cu toate acestea, b iatul a mers, iar când s-a întors era deja des-
tul de schimbat. 

Dup  Declara ia serghianist , p rintele Mihail, bineîn eles, a deve-
Ţităiţzefităcaăşiăfrateleăs uăşiăŢuăŢe-a permis s  avem nicio leg tur  cu Bi-
serica serghianist . Odat  s-a sup rat pe mine doar pentru c  am intrat 
s  m  uit într-o biseric  serghianist  în timp ce treceam pe strad . 

Dup  ce a izbucnit cel de-al Doilea R zboi Mondial, via a a devenit 
chiarăşiămaiăîŢfricţş toare. Atunci p riŢteleăşi-a înmul it rug ciuŢeaăşiăaă
început s -i preg teasc  pe to i s  accepte o cruce înc  şiămaiăgrea. To i 
eram deja preg ti i pentru moarte. Undeva într-un s tuc, într-un bordei 
departe de drumul principal, slujbele începeau la 5 diminea a.ăCâŢdăşiă
unde aveau s  se in  slujbele se comunica verbal, iar oamenii se strân-
geau, dar încercau s  vin  separat, la momente diferite, pentru a nu a-
trage aten ia nim nui. Dup  aceea, oamenii plecau tot separat, câte 
unul, pe rând. 

Erau pu ini oameni la slujbe. Fiecare persoan  era bine cunoscut  
p rintelui Mihail, to i „ţameŢiiăŢţştri”.ăNicio persoan  nou  nu era ac-
ceptat  în Biserica din catacomb  pân  când el, via a lui, p rerile lui nu 
erau cercetate. Dac  spuneai cuiva din afar , puteai s  devii, f r  s  vrei, 
tr d tor. 

În locul unei mese de altar, se afla o mas  simpl ; pe ea se aflau 
Evanghelia, ţăcruceăşiăuŢăsfâŢtăpţtir.ăPeăpere i se aflau icoane. Cei care 
urmau s  câŢteăseăaduŢauă laă iŢtrare.ăErauăşiămulteăcaŢdeleăşiă luminau 
camera. Se procurau lumân ri din cear  de albine, în mod evident de la 
cei care le f ceau.ă Tţtulă eraă liŢiştit, ordonat, impun tţr.ăLaă citireă şiă laă
cântare nu se permitea ca vreo liter  s  fie ad ugat  sau eliminat ; 
slujbele erau absolut complete. 

Pân  s  înceap  proscomidia, erau aduna i to i pentru Liturghie. 
Este ceva ce nu se poate uita! O astfel de rug ciune nu mai fi tr it  toat  
via a! P rintele Mihail, cu bra eleă îŢtiŢseă şiă cuă lacrimiă curgâŢdu-i pe 
obraji... To i plângeam împreun , atât pentru noi, câtăşiăpeŢtruăel, care 
avea, dincolo de orice, astfel de mari încerc ri în propria lui familie. El 
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slujea încet, p trunz tor... Când l trau câinii afar , inimile noastre în-
ghe au; dar pentru aceasta eram chema i, încercând s  ne înt rim. 

Starea de spirit de la o astfel de liturghie în catacomb  este greu de 
exprimatăîŢăcuviŢteăţmeŢeşti. Nu este deloc ca la liturghiile din Biserica 
rus  liber  din diaspţr , deşiăesteăaceeaşiăţrtţdţxie.ăMaiăîŢtâiădeătţate, 
nu este fric , este pace sufleteasc , o bucurie cereasc , nep mânteasc , 
dorin a de a nu pleca, de a nu înceta rug ciunea. Nu doreai decât s  fii 
cuăceiăcrediŢciţşi; las -i s  ne ia pe to i, las -i s  ne ia via a! 

Slujba pascal  eraă Ţep mâŢteasc . P rintele Mihail era îmbr cat 
îŢăveşminte albe, de in. Chipul lui era de neuitat; lumina din interior cu 
un zâmbet ceresc, îngeresc. 

P rintele Mihail r mânea întotdeauna calm. În momente care pu-
teau fi periculoase, când el, ŢeavâŢdăuŢăacţperişăpeŢtruăsiŢeăşiădeădragulă
turmei nedorind s  fie arestat, îşiăpetreceaăŢţaptea cu noi, dintr-odat  
toat  teama noastr  disp reaăşiăeramăgataăs  mergem cu el oriunde ar fi 
fţstă trimis.ăElă eraă şiăprieteŢ, şiă frate, şiă tat , şiămam . Dac  trebuia s  
slujeasc  la noi în cas , venea în haine civile, cu o valiz  în mân , unde 
aveaă veşmintele, şi, acoperit de zgomotele f cute de aragazul cu petrol 
din buc t ria comun , slujeaăîŢăliŢişteăşiăpace.ăIarăDumŢezeuăîlăp zea. 

Cuvintele pe care ni le-a spus p rintele Mihail ultima dat  când 
l-am v zut au fost remarcabile. Cel de-al Doilea R zboi Mondial era în 
plin  desf şurare.ăDuşmaŢulă careă seă aprţpiaă bţmbardaă deja Petrogra-
dul, când p rintele Mihail ne-a vizitat noaptea, fiind în drum spre fiica 
sa duhovniceasc  diŢăţraşăpeŢtruăa-i da Sfintele Taine. Toate rug min-
ile noastre de a nu mai merge din cauza pericolului, sau s  vin  cu noi 

în teritoriul ocupat, au fost în zadar şiăŢimicăŢuăîlăputeaăţpri.ăAăstatălâŢg  
masa noastr , ne-a chemat lâng  elăşiăaăspus: „Asculta i cu aten ie: acum 
to i suntem pe punctul de a ne desp r i. Mul i dintre noi nu vor r mâne 
în via , vor fi omorâ i. Dar ine i minte: indiferent unde ve i fi în mo-
mentul mor ii, eu voi veni la voi, v  voi m rturisiă şiă v  voi da Sfânta 
Împ rt şaŢieăşiăeuăîŢsumiăv  voi conduce în împ r ia cerurilor, la alta-
rul lui Dumnezeu, dând m rturie pentru voi: pentru c  fratele meu, p -
rintele Ismail, v-a încredin at mie, ca s  am grij  de voi ca fii 
duhţvŢiceşti, şiăeuătrebuieăs  dau r spuŢsăpeŢtruăvţi.” 

Acestea au fost ultimele sale cuvinte. S-a ridicat, ne-a binecuvântat 
şiăaăplecatăîŢăŢţapteaăpliŢ  de arme, deăfţcăşiădeămţarte. 

 
... Şiăve i fi urâ i de to i oamenii pentru numele Meu; iar cel ce va 

r bda pân  la urm , acela se va mântui. (Marcu 13: 13) 
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23. Egumena Sofia din Kiev 

EGUMEN ăDINăCATACOMBEăAăM N STIRIIăACOPER MÂNTULUI 
 

Pomenit  la 22 martie (†1928) 
 

Dar dreptul trebuie s  salte de bucurie 
  (Prov. 29: 6) 

 
Pozi ia neînfricat  fa ădeăAdev rul lui Hristos a noilor mucenici ai 

Rusiei este de o valoare duhţvŢiceasc  inestimabil . Mai ales pentru 
gestul lor curajos de a m rturisi unde se g sea Adev rul într-o perioad  
în care mul i nu vedeau aceasta, m rturisitorii iozefi iă diŢă 1927ă şiă de 
dup  aceast  dat  au p strat de-a lungul istoriei aroma ortodoxiei 
pentru genera iile care aveau s  vin . Acum, dup  aproape jum tate de 
secol, istoria a ar tat c  aceştiă„rebeliăîŢc p âna i”, cei care l-au urmat 
pe Mitropolitul Iosif al Petrogradului, aveau dreptate des vârşit , şiă
însemn tatea lor str luceşteăacumăasemeni celei a marilor m rturisitori 
din vremurile str vechi. 

O astfel de iozefit  a fost egumena Sofia, al c rei curaj de m rturi-
sire era rezultatul unei înalte vie uiriăduhţvŢiceşti şiăalăuŢeiăperspective 
autentic ortodoxe asupra lumii. Ea a ajuns la maturitate duhţvŢiceasc  
în timpul apogeului sfin eniei în Rusia, când p mântul rusesc se pre-
g tea pentru a se oferi lui Dumnezeu ca jertf  curat  şiă des vârşit  în 
mâinile p tate de sânge aleăcţmuŢiştilţrăurâtţriădeăDumŢezeu. 

Sonia Grineva, care la intrarea în monahism a primit numele Sofia, 
s-a n scut în 1873 într-o bogat  familieă deă mţşieri.ă RegiuŢeaă Tulaă şiă
Kaluga, sfin it  de M n stirea Optina prin influen a ei remarcabil  asupra 
tuturor laturilor vie ii religioase, a fost regiunea rural  uŢdeă Sţfiaă şi-a 
primităcreştereaăşiă fţrmarea duhovŢiceasc . Când tat l ei a murit, copiii 
au stat pentru o perioad  în m n stirea din ţraşulăŢatalăBelev, care se afla 
sub conducerea strict  a stare ilţrădeălaăOptiŢaăşiăaăc rei egumen  era fos-
ta guvernant  a familiei. Ei vizitau adesea M n stirea Optina, unde, oda-
t , stare ul Anatolie a numit-o profetic pe Sonia, care avea 12 ani, „egume-
n ”. S-a v zutăc  ea avea o voce foarte bun  şiăaăfţstătrimis  la Conservator 
s  studieze, pentru a face carier  în lumea operei.ăTţtuşi, acest lucru nu a 
mul umit inima celei alese de Dumnezeu, care se lupta pentru lucruri mai 
înalte, iar sufletul ei tânjea dup  nevoin a monahal . 

Nuă departeă deă mţşiaă familieiă GriŢevă lţcuiaă uŢă prţprietară bţgat, 
Znamenski, a c rui fiic , Ana, abia terminându-şiăeduca ia liceal , a aban-
donat orice gând pentru o carier  aristocrat  şi, din zel religios, a preferat 
s  devin  profesoar  laăţăşcţal  de ar . Fiind înfl c rat  de lupta mona-
hal , ea inea prelegeri duhţvŢiceşti, cu citirea acatistului, care ineau pâ- 
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n  noaptea târziu. La acestea luau parte mai mult de patru sute de 
ţameŢi.ăAŢaăşiăSţfiaăauădevenit prietene apropiate. Odat , într-o sear  
de iarn , mergând prin p durea pustie la o prelegere de-a Anei, Sofia a 
dat peste un lup, şiămţarteaă eiă p rea sigur , de vreme ce aceste fiare, 
care invadaser  zţŢaărespectiv , nu omorau doar vite, ci de curând omo-
râser  chiar un ofi er înarmat. Atunci ea a f cut f g duin a de a deveni 
c lug ri  dac  avea s  r mân  în via . Ea a f cut semnul crucii asupra 
lupuluiă şi, dintr-odat , acesta a fugit în p dure. Curând, Sofia a r cit 
puternic şiăşi-a pierdut vocea, încheindu-şiăastfelăocupa iileălumeşti. În-
tre timp, Ana ceruseăşiăprimiseăparteaădeăp mâŢtădiŢămţşteŢireaătat lui 
eiăşi, împreun  cu alte zece tinere, s-aăaşezatăîŢtr-o p dure îndep rtat  şiă
pustieă şiă aă îŢcepută s  duc  o via  monahal  aspr , cu binecuvântarea 
mai multor oameni sfin i: Sfântul Ioan de Kronstadt, stare ul Ambrozie 
de la Optina, stare ul Varnava de la Schitul GhetsimaŢiăşiăal ii. Fetele au 
construit bordeie peŢtruă lţcuită diŢă creŢgiă şiă scâŢduri, dormeau pe 
p mânt cu o piatr  în loc de pern , mâncau pâine uscat  şiădţarăîŢăzileleă
de s rb toare mâncau o sup  cald  şiă slab  de ov z. Curând s-a 
r spândit vestea despre aceast  via  de sih strie autentic  şiăSţfiaăs-a 
al turatăAŢei.ăAŢaăcuăfiiceleăeiăduhţvŢiceştiăauădţbţrâtăcţpaci, au t iat 
lemne de foc, au s pat un pu  şiă auă cţŢstruită ţă frumţas  biseric  cu 
hramul Sfânta Treime, unde s vârşeauă îŢtregulă cicluă zilŢică ală slujbelţră
dumŢezeieşti.ăVia a era grea, dar aducea mari mul umiri. Comunitatea 
înflorea, cu peste şaseăsute de surori, un orfelinat, un azil pentru b trâni, 
o gr din  mare de zarzavaturiă şiă ţă livad , o fabric  de c r miziă şiă
metţcuriăîŢăMţscţvaăşiăPetersburg. Dar Ana, fiind cţpleşit  de succesul 
ei, a suferit o grav  catastrof  duhovniceasc : a fost atras  de spiritismăşiă
a p r sit m n stirea. Neîn elegerile au lovit m n stireaăşiăcâtevaăsurţriă
au plecat. Sofia a plecat la sfântul stare  Gherasim Kaluga, care tocmai 
deschisese peŢtruăfiiceleăsaleăduhţvŢiceştiăM n stirea Sfântul Nicolae. 

P rintele Gherasim, elăîŢsuşiăuŢăfiuăduhţvŢicescăalăstare ului Am-
brozie de la Optina, avea un fiu duhovnicesc, Mişa, care mai târziu a pri-
mit numele stare ului, Gherasim. El a devenit mai târziu v z tor cu du-
hul, caăşiăstare ul s u, şiăaăîŢtemeiatăSchitul Sfântul Serghie, unde aăt -
m duit duhovniceşte mul i suferiŢzi.ă ÎŢtreăelă şiăSţfiaăs-a legat atunci o 
prietenie duhovniceasc  prţfuŢd , ce a durat întreaga via ; mai târziu, 
îşiă trimeteau unul altuia oameni invalizi, pentru vindecare. Urmând 
exemplul s u, Sofia a p r sit m n stirea împreun  cu o alt  sor  şiă auă
mers s  întemeieze o alt  comunitate. Pe malul frumosului râu Oka era o 
biseric  p r sit  a Sfântului Ioan Milostivul. Acolo s-auăaşezată tinerele 
surţriăpeŢtruăaăcţŢtiŢuaăpeă„caleaăcea strâmt ”ăaăs r ciei, a slujbelor bi-
sericeştiăzilŢiceăşiăaăŢevţiŢ ei. Via a lor le-a inspirat pe cele care le-au ur-
mat, şiăţăŢţu  comunitate, cu hramul icoanei Maicii Domnului „MâŢgâ-
iereăşiăaliŢare”, aăcrescutărepedeăşiăcurâŢdăaădeveŢităuŢăizvţrădeăilumina- 
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re duhţvŢiceasc  şiă peŢtruămuŢcitorii unei fabrici locale, care erau în 
mareăparteăfţştiăpuşc riaşi. 

Când autorit ileăbisericeştiăauăţbservatădarurileăstare ei Sofia, au 
pus-o responsabil  peste una dintre cele mai mari m n stiri din Rusia, 
cea a Acoper mântului Maicii Domnului din Kiev, un post pe care l-a 
acceptat în speran a de a putea s -şiăajuteă fiŢaŢciarăprţpriaăm n stire, 
care avea nevoie de fonduri. M n stirea or şeŢeasc  din Kiev era atât de 
mare, încât de inea un mare spital or şeŢesc, pe lâng  alte institu ii de 
caritate. Dar maica Sofia era la fel de simpl ă şiă ŢeviŢţvat ă ca înainte. 
Aici a g sit-o Revolu ia. 

Fiind o adev rat  fiic  a stare ilor de la Optina, cu care se afla per-
manent în leg tur , ea a judecat cu dreapt ăsţcţteal  adev rata natur  a 
Revolu ieiă sţvieticeă şiă aă ştiută la ce trebuie s  seă aştepteă deă laă aceasta.ă
Astfel, câŢdă aă izbucŢită asaltulă „Bisericii Vii”, m n stirea ei a fost una 
dintre primele care a ripostat, deşiă eaă îŢs şiă fuseseă dejaă arestat . Un 
episcop de stil nou a fost impus în m n stire de c tre agen ii GPU, 
pentru a sluji Liturghia. Când femeile care au participat au venit s  s -
rute Crucea laăsfârşit, una dup  alta au scuipat mâna episcopului care i-
Ţeaă Cruceaă şiă astfelă s-a pus cap tă „reŢţva iţŢismului”ă îŢă M n stirea 
Acoper mântuluiă şiă episcţpulă şi-a înv at lec iaă şiă s-a poc it. Auzind 
despre aceasta, episcopul Damaschin Cedrick a exclamat cu am r ciune: 
„Dac  n-ar fi femeile, cine altcineva ar ap ra Biserica? S  le l s m cel 
pu in s  o apere aşaăcumăpţt!” 

Egumena Sofia a fost arestat  şiăeliberat  de mai multe ori în peri-
oada de dinaintea Declara iei Mitropolitului Serghie de tr dare a Bi-
sericii din 1927. MaicaăSţfiaăşiăclericiiăcareăerauăîmpreuŢ ăcuăea, conduşi 
de p rintele Dimitrie Ivanov, au fost primii din Kiev care au respins-o 
deschis. Din nefericire, ei au fost sus inu i de prea pu ini dintre ceilal i 
clerici, în timp ce majoritatea episcopilor locali au p strat t cerea, 
acceptând de fapt Declara ia. M n stireaăeraăîŢăcţŢfuzieăşi divizat  din 
aceast  cauz , şiăegumeŢaăSţfiaăaăcţŢsideratămaiăîŢ elept s  p r seasc  
m n stirea,ăîmpreuŢ  cu p riŢteleăDimitrieăşiăcuădţu zeci de surori care 
erau într-un cuget cu ea. Doamna Babenko, o persoan  înst rit , şi-a 
oferit casa de var  din Irpen, suburbie a Kievului, ca ad post pentru 
m rturisitori; în aceast  perioad , s-a descoperit în apropiere un izvor 
f c tor de minuni. Traiul acolo, bineîn eles, Ţuă eraă uşţr, de vreme ce 
împotriva tuturor iozefi ilor se ducea o persecu ie intens . În casa unde 
locuiau c lug ri ele era un hol plin cu tablouri. Noaptea erauădateăjţsăşiă
îŢlţcuiteă cuă icţaŢeă şiă tţat  noaptea se f ceau rug ciuni înfl c rate în 
privegheri speciale. Diminea a, tablţurileăerauăpuseălaălţcăşiăŢimeŢiădiŢă
afar  Ţuăputeaăştiăc  acolo era o biseric  din catacombe, care slujea ca 
centru duhovnicesc pentru adev ra iiă creştiŢiă ţrtţdţcşiă diŢă îŢtreaga 
zon  a Kievului. 
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Exist  un document anti-serghianist din acest mediu, o scrisoare scris  
de o persoan  apropiat  egumenei Sofia unui prieten de peste hotare în 
1933. Pentru a evita cenzura sovietic , situa ia Bisericii este cu sub-
tilitate mascat  în spatele discu ieiă despreă „dţctţri”.ă PersţaŢaă careă aă
primit-o a în eles imediat, bineîn eles, c  „doctorul Serghie” este Mitro-
politul Serghie, „b trâŢiiăPetrţvăşiăChirilţv”ăsuŢtăierarhiiămaiăîŢăvârst , 
Mitropoli iiăPetruăşiăChiril, care au refuzat s  accepte Declara ia; „clinici-
leă şiă depţziteleă deă medicameŢte”ă suŢtă bisericile; şiă tratameŢtulă esteă
Sfânta Împ rt şaŢieăşiăcelelalteăSfinte Taine. Aici este documentul:  

„Niciunul diŢtreăţameŢiiăŢţştriăŢuăare vreo leg tur  cu doctorii lui 
SerghieăşiăŢuămergemălaăcliŢicileă luiăpeŢtruătratameŢt.ăElăaăac ionat cu 
totul ilegal, de vreme ce b trânul, doctorul Petrov, l-a numit doar s -i i-
n  locul pentru problemele curente când el trebuia s  plece, dar Serghie, 
f r  consultarea tuturor doctorilor, a preluat administra ia, pe care o 
conduce în toate privin ele. B trâŢiiăPetrţvăşiăChirilov nu îi recunosc ad-
miŢistrareaă şiă amâŢdţiă suŢtă îŢăpersecu iiă şiăŢecazuri.ăSţ ul meu a fost 
foarte sup rat în leg tur  cu activit ile doctorului Serghie, pentru c  
to iă ceiă zelţşiă peŢtruă adev rata homeopatie (ortodoxia) sunt lipsi i de 
posibilitatea tratamentului, de vreme ce toate depozitele de medicamen-
te sunt în mâinile celor care au luat în st pânire totul. Este greu s  î i ex-
plic, dar, dac  ştiiătţtul, este inacceptabil. Î i voi spune un singur lucru: 
am fost în Cernigov în tot acest timp f r  ŢiciuŢădţctţrăşiăamăc l torit la 
Kiev (la maica Sofia) atunci când era necesar, adic  o dat  sau de dou  
ţriăpeăaŢ.ăAiciăŢiciăcţpiiiăŢuăauămersălaătratameŢt.” 

Ierarhul conduc tor anti-serghianist din zona Kievului era figura 
str lucit  a episcopului m rturisitor Damaschin Cedrick, care era du-
hovŢiceşteăfţarte apropiat de egumena Sofia. El a scris apeluri înfl c ra-
te, ar tând dezastrul politicii Mitropolitului Serghie sub fiecare aspect. 
Apelurile sale fierbi i erauă cţpiateă şiă recţpiateă îŢă secretă deă râvnitorii 
ţrtţdţcşiăşiăuŢeleădiŢtreăeleăauăajuŢsăîŢ lumea liber , unde au fost dis-
tribuiteăşi, de curând, au fost publicate de secretara sa. Grija sa profund  
era pentru viitorul adev rului, ortodoxia autentic  în Rusia, o grij  
împ rt şit  de prietenul s u, Mitropolitul Chiril, şi, bineîn eles, de c tre 
egumena Sofia. Singurul r spuns la situa ia Bisericii, credea el, era pre-
g tireaă peŢtruă sfârşitulă lumiiă şiă oprirea demersurilor de organizare 
bisericeasc . El era arestat adesea, eliberată peŢtruă scurtă timpă şiă apţiă
exilatăiarăşiăiar.ăÎŢtr-o astfel de vizit , când maica Sofia era de asemenea 
liber  din închisoare pentru o vreme, a tuns-o în marea schim . Exist  o 
fotografie rar  cu el împreun  cuă maicaă Sţfiaă şiă cuă turmaă ei, f cut  
probabil în 1934, între ultimele dou  arest ri ale sale; el st  în centru, cu 
maica Sofia la dreapta sa. 

Preotul egumenei Sofia, p rintele Dimitrie Ivanov, a fost un adev -
rat m rturisitor. El a suferit serios din cauza pozi iei sale eroice pentru 
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ţrtţdţxieăşiăa predicilor sale înfl c rate. A fost în închisoare pentru mult 
timp, apţiăaăfţstăeliberatăşiăarestatăpeŢtruăaădţuaăţar , fiind b tut cum-
plit. În cele din urm , dup  ce a fost aproape omorât în tortur , a fost 
trimis în exil în nordul îndep rtat, îŢăţraşulăArhanghelsk. So ia sa a reu-
şităs -l înso easc , dar el era atât de sl bit, încât nu se putea ine pe pi-
cioare. Ei au venit în Arhanghelsk, ŢecuŢţscâŢdăpeăŢimeŢiădiŢăţraş.ăP -
rintele Dimitrie a c zut în mijlocul str ziiăşiăst tea acolo, neputând s  se 
mişte.ăUŢădţctţrăevreuăcareătreceaăpeăacţlţăl-a luat acas  laăelăşiăaăavută
grij  de el; şi, în bra ele sale, p riŢteleăDimitrieăşi-a dat sufletul lui Dum-
nezeu. So ia sa a datăm rturie mai târziu despre aceasta. Într-o zi, to i 
membrii comunit ii Irpen au fost, de asemenea, aresta iăşiăexila i pe o 
insul  în zona Kamceatka, în estul îndep rtat, uŢdeăauă fţstăpuşiă îŢtr-o 
ferm  colectiv  în care se creşteau reni. Doamna Babenko, care a devenit 
c lug ri , a trimis cuvânt de acolo, dar apoi nu s-a mai auzit de ea. 
Astfelăaăluatăsfârşităraiulădin Irpen al ortodoxiei. 

Egumena Sofia a fost arestat  înaintea restului comunit iiăşiăastfelă
ea nu a fost trimis  împreun  cu celelalte surori în estul îndep rtat, ci a 
fost aruncat  dintr-o închisoare într-alta, în mare parte în Rusia euro-
pean .ăSurţrileăeiăauăreuşit s  aib  grij  de ea, pân  când, în cele din ur-
m , ca rezultat al condi iilor inumane din închisoare, ea a contractat un 
astmăşiăalteăbţliăseriţaseăşiăaăfţstăeliberat  ca s  moar . Dar, chiarăşiăîŢă
închisoare fiind, ea nu era inofensiv  pentru sovieticii urâtori de Dum-
nezeu. Judecând dup  o confruntare mai veche cu un ateu convins, ea 
trebuie s  fi fost o provocare pentru credin eleăşiăprejudec ile materia-
liştilor din închisori, sp rgând în buc i inconsisten eleă lţră filţsţficeă şiă
astfel aducând sufletele lor la Dumnezeu. Odat , înainte de Revolu ie, o 
doamn  careăcuŢţşteaăîŢ elegerea profund întemeiat  a egumenei Sofia 
cu privire la perspectiva ortodox  asupra lumii a implorat-o s -l influen-
eze pe fiul ei, care era un ateu convins. Acest b rbat, extrem de inteli-

geŢtăşiătaleŢtat, îşiăconstruia o carier  deăiŢvidiatăîŢăiŢgiŢerieăşiăŢuăcedaă
persuasiunii nim nui. Maica Sofia a vorbit cu el despre religie, dar a re-
zistat cuvintelor ei, deşiă aă reuşită s -l ia la M n stirea Sarov, ea îns şiă
mergând acolo atunci. Duelul dintre c lug ri a sfânt  şiăateuăŢuăeraăuŢulă
uşţr, dar, prin sfintele ei rug ciuni, s-a petrecut o minune, care l-a cu-
tremurat pe inginer pân  în adânc. El nu doar c  a devenit credincios, 
dar a fost cu adev rat ren scutăduhţvŢiceşte. Via a sa anterioar  l-a dez-
gustat total şiăŢuămaiăputeaăsupţrtaăs  ţăcţŢtiŢue.ăElăşi-a p r sit slujba, 
a abandonat tot ce avea, s-a îmbr cat cu haine simple de raŢăşiăaăplecată
pe jos la M n stirea Solovki. Fostul ateu a devenit pelerin, cu rug ciunea 
lui Iisus pe buze. 

Ultima diminea  din via a plin  de suferin  a egumenei Sofia a 
sosităcâŢdăseăaflaăîŢămijlţculăfiicelţrăeiăduhţvŢiceşti, într-o ferm  colecti-
v , lâng  Serpuhov, care era o m n stire de catacomb . Era într-o stare 
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de epuizare total , f r  s  fi mâncat nimic de mai multe zile. Dup  rug -
ciunile de diminea , când camera ei fusese pus  în ordine, maica Sofia a 
cerut s  fie l sat  singur  şiăapţiăaăîŢceputăs  citeasc  din cartea ei prefe-
rat , Evanghelia, când surorile au auzit-ţătuşiŢdăşiăluptâŢdu-se s  respi-
re. Agonia a durat trei ore, darăeaăaăfţstădepliŢăcţŢştieŢt  şiăţchiiăs i au 
fţstălimpezi.ăApţiăşi-a întors privirea spre o icoan , şi-a închis ochii pen-
tru ultima oar  şiăaăplecatălaăDţmŢul.ăAceastaăs-a întâmplat pe 22 martie 
(4 aprilie) 1941. 

Înaintea ochilor inimii mele va r mâne pentru totdeauna o imagi-
ne: egumena Sofia st  pe o canapea; pe podea, turceşte, st  tân rul p -
rinte Dimitrie (Ivanov). Ei sunt ferici i, glumescăşiărâd.ăEaăvţrbeşteădes-
pre ner utatea copiilor, orfanii ei... Dar, în ciuda unei astfel de dispozi ii 
fericite, eiăştiau foarte bine c  mâiŢeăcţmuŢiştiiăŢuăîiăvţrăcru aăşiăc  tre-
buie s  fie gata pentru orice. Îns  credin a lor în Dumnezeu nu le per-
mite s  cad  în dezn dejdeăşiădeăaceeaăsuŢtăatâtădeăbucurţşiăşiădeăferici i. 

Ferici i cei cura i cu inima, c  aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu. 
Amin. 
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24. Episcopul schimnic Macarie 
ŞIăNOAPTEAăSFÂNT ăAăMONAHISMULUIăRUS  

 
Pomenit la 1 aprilie (†1944) 

 
Pentru c  nu sunte i din lume, ci Eu v-am ales pe voi  

din lume, de aceea v  ur şteălumea... dac  
 M-au prigonit pe Mine, şiăpeăvţiăv  vor prigoni. 

(Ioan 15: 19-20) 
 

Tţtă ceeaă ceă cuŢţaştemă despreă episcţpulă schimnic Macarie este 
con inut în pu inele m rturii care urmeaz ; dar pu inul acesta este deja 
suficient pentru a prezenta imaginea unui om sfânt, un nou mucenic al 
catacombelor secolului XX. Aceste m rturiiă suŢtă aleă ruşilţră ţrtţdţcşi, 
care au r bdat eiă îŢşişiă jugulă cţmuŢistă şiă auă fugit în Occident dup  al 
Doilea R zboi MţŢdială şiă auă scrisă despreă experieŢ a lor. Acestea sunt 
relat ri directe; detaliile despre via a din catacombe a episcopului Maca-
rie din a doua relatare au fost auzite chiar din gura episcopului. 

 

I. M N STIREAăLUIăMACARIE 

În vecin tatea Petrogradului, la începutul anilor 1930, mai r m se-
se o mic  m n stire, unde veneau mul i pelerini – Sih stria Sfântul 
Macarie Romanul. 

Într-o diminea  devreme ne-am urcat într-uŢătreŢăşiăamăc l torit 
spre gara Liuban. Eram treizeci care mergeam în pelerinaj. Dup  ce 
ne-am oprit s  bemăŢişteă ceaiă laămetţcul m n stiriiă diŢăţraş, am por-
nit-o pe jos spre m n stire. 

La început, calea era printre lanuri. În jurul nostru, spice de secar  
se cl tinau la unison, apoi am trecut prin lanuri de ov ză careă fţşŢeau, 
apţiălaŢuriărţzădeăhrişc , în care vântul f cea valuri colorate violet. Fiind 
or şeŢi, ne-am bucurat de spa iul deschis, de soare, de natur . 

Dup  ce ne-am odihnit într-un sat, am intrat într-o p dure. P rin-
tele P., care ne conducea, a început s  recite din memorie acatistul Mai-
cii Domnului „Bucuria tuturor celor nec ji i”. To i am re inut refreŢulăşiă
mai târziu icoasele canonului. Rug ciunea a durat mult timp; în cele din 
urm , ultima cântare aă luată sfârşit, dar p durea continua s  se întind  
înainte, la fel de deas  şiădeăŢesfârşit . To i eram obosi iăşi am devenit 
t cu i. Picioarele au început s  ne doar  şiăs  se umfle. Pantofii ne-au ros 
pân  când au început s  ne doar  c lcâiele. Trupurile ne dureau.  

Amămersăşiăamătţtămersă– nu era niciun cap t la p dureaăverdeăşiă
deas .ăDejaă seă îŢseraă şiă îŢc  Ţuăştiam cât mai aveam de mers. Dintr-o 
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parte a p durii a ap rut luna; razele ei se amestecau cu apusul, în timp 
ce noi continuam s  mergem. În cele din urm  amăajuŢsă laăuŢă lumiŢişă
din p dure.ăDeăpeădealăcurgeaăuŢăpârâiaşăşi, mai departe de acolo, a ap -
rut o biseric  lung . Pe cer se înf işaăţăclţpţtŢi , sub care era acoperi-
şulăŢegruăalăcl dirilor m n stirii.ăŞiăapţi, de la distan  a venit spre noi 
sunetul sub ire al clopotului m n stirii. Nu mai auziser m clopotul unei 
m n stiri de mult  vremeăşiătţ i am îŢviatăşiăaprţapeăîŢăfug  am coborât 
panta, sperând s  ajungem la timp pentru slujba de priveghere. 

Aici, cu mult timp în urm , pe o mic  insul  de p mânt ferm, în-
conjurat  din toate p r ileădeămlaştiŢiăimpeŢetrabile, s-aăaşezatăşiăaădusă
o via  de pustnic Sfântul Macarie Romanul. Mormântul închis în care 
erau sfintele sale mţaşte se afla în biserica m n stirii. Pe locul chiliei 
sale se construise un mic paraclis. C lug rii asanaser  un spa iu mare 
diŢămlaştin  pentru biseric  şiăpeŢtruăcl dirile m n stirii, au amenajat 
c r ri, au asanat şiăauăcultivatăbuc i de p mâŢtăpeŢtruălaŢuriăşiăgr dini 
de zarzavat.ăBţlşeviciiăau luat recolta, lipsindu-i pe c lug ri de mijloace-
leădeă trai.ăCrediŢciţşiiă aduceauădiŢăţraşeă saciădeăpâiŢeăuscat , cu care 
c lug rii coceau pâine pentru mesele comune ale c lug rilţră şiă peŢtruă
pelerini. 

Mul i s raciăşiăŢebuŢiăpeŢtruăHristţsăşi-au g sit refugiu în aceast  
m n stire.ăUŢulădiŢtreăaceştiaăeraăMişa, care era foarte cunoscut în La-
vra Alexandru Nevski din Petrograd. Vocea sa puternic  ne era familia-
r , şiăŢţiăîlărespectamăpeăacestăb trân cu p rul alb, cu ochi negri, plini de 
tinere e. Îmi amintesc cum doctorul f cuse o treab  proast , extr gân-
du-mi unul din din i, şiămaxilarulămi-a fost umflat pentru mai multe luni 
şiăm  durea foarte mult. Trebuia s  pţrtăuŢăbaŢdaj.ăMişaăaăveŢitălaămiŢeă
odat , în timpul Liturghiei, şiămi-aăşţptitălaăureche: „S  mergi la M n s-
tirea Novodevici, s  iei ulei de la candela de dinaintea icoanei Mucenicu-
luiăAŢtipaăşiăs - i ungi obrazul cu el. Uit -te la tine: crezi c  eştiădeştept, 
mergând s  fii vindecat de un doctor?”ăM-am întors, dar el plecase deja. 
Aşaăc  am mers la Liturghie la M n stirea Novodevici, dar c lug ri ele 
care vindeau lumân ri nici m carăŢuăştiauăuŢdeăaveauăţăicţaŢ  a Muce-
niculuiăAŢtipa.ăCuăgreuăamăreuşităs  g sim o mic  icoan . Am f cutăaşaă
cumăîmiăspuseseăMişa: mi-amăuŢsăţbrazulăcuăuleiăşiăamăluatăşiăcuămiŢeă
ŢişteăuleiădeălaăcaŢdel .ăŞiăcurâŢdătţtulăaătrecut: inflama ia a disp rutăşiă
maxilarul a încetat s  m  mai doar .ăAcestăMişaăfuseseăîŢaiŢteăuŢăiŢte-
lectual ateu, un inginer. Dar, când Domnul i-a atins inima, acest lucru 
l-aăşţcatăatâtădeămult, îŢcâtăşi-a luat asupra sa un mod de via  aspruăşiă
asceticăşiăaădeveŢităŢebuŢăpeŢtruăHristţs.ăDup  ce l-am întâlnit în m -
n stire, el a disp rut. Am auzit c  fuseseăarestatăşiăaă fţstă împuşcatădiŢă
capriciul celui care îl interoga. 

Era o perioad  foarte dificil  şiăîŢfricţş toare atunci când am vizi-
tat m n stirea.ă„Rţag -te la Sfântul MacarieăşiăicţaŢaădin Iviron a Maicii 
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DţmŢului!”ă – m-a mângâiat p rintele N. Icoana din Iviron a Maicii 
Domnului de la m n stire era una deosebit . Sfânta Fecioar  era îm-
br cat  îŢăîŢtregimeăîŢăveşmiŢteămţŢahale, cuămaŢtieăşiăcuămetaŢieăîŢă
mân . 

ÎŢtâist t tţrul m n stirii, episcopul Macarie, luase schima mare; 
cuăgreuăîşiăp r seaăchiliaăşiărareţriăcţŢversaăcuăpeleriŢii, cu excep ia câ-
torva dintre fiii s iăduhţvŢiceşti.ăDeămaiămulteăţriăl-am întâlnit pe cori-
dţrăşiăîŢăbiseric , dar, în cele din urm , am avut ocazia s -lăvizitezăşiăs  
vorbesc cu el. Fiind închis în sine, serios, trist, el l sa o impresie adânc  
asupra pelerinilor; iar dac  cineva se purta g l gios sau în general nepo-
trivit, sau lipsea de la slujbele bisericii, vl dica, prin ucenicul s u de 
chilie, îi cerea s  p r seasc  m n stirea. Tinerilor le era mai degrab  
fric  deăelăşiăîŢcercauădiŢăgreuăs  nu încalce regulile monahale. 

Slujba de diminea  începea la patru diminea a, urmat  de prima 
Liturghie. Apoi urmau, la ora nou , o alt  LiturghieăşiăuŢăacatistăcareăseă
termiŢauăîŢtreăprâŢzăşiăţraăuŢu.ăApţiăeraămasa.ăLaăora patru era vecer-
Ţiaăşiăslujbaădeăpriveghere, uŢăacatistăşiăapţiăuŢăparastas.ăSlujbeleăseăter-
miŢauăîŢtreăţptăşiăŢţu  seara. Dup  aceastaăeraăciŢaăşiăpeălaămiezulăŢţp-
ii slujba de noapte.  

Dup  ce am stat ceva timp, în cele din urm  a trebuit s  m  întorc 
îŢă ţraş.ă În ţraş, în biserica metocului, am participat la privegherea de 
toat  noaptea. Am stat mult timp în genunchi în fa a icoanei Sfântului 
Macarie. P rea c  m  încurajeaz  cuăprivireaăsa.ăŞi, într-adev r, totul a 
decursăbiŢeăşiăm-am întors f r  s  fiu arestat . Am mai vizitat sih stria 
de multe ori. Pe un ger puternic, laăsfârşitulăPostului NaşteriiăDţmŢului, 
am ajuns la m n stire pentru a fi împreun  cu monahii la pr znuirea 
Sfântului Macarie. P rintele P. voia s  primeasc  Taina Sfântului Maslu 
de la vl dica.ăClericiiăŢţştriăf ceau Sfântul Maslu nu doar celor grav bol-
navi; în acele vremuri înfricoş toare, toat  lumea tr ia sub amenin area 
unei mor i violente imprevizibile sau în condi ii în care le era imposibil 
s  primeasc  Sfintele Taine. C lug riiă şiăuŢiiădiŢtreăcrediŢciţşiiămireŢiă
se adunau de obicei în Postul NaşteriiăDţmŢuluiă sau al Postului Mare 
pentru a primi Sfântul Maslu. 

În acea zi, p rintele P. slujea liturghia într-o mic  biseric  ridicat  
pe locul chiliei din s lb ticie a sfântului. Vl dica Macarie a venit s  se 
roage împreun  cu noi. La sfatul p rintelui P., am venit la vl dica pentru 
biŢecuvâŢtareăşiăam spus cererea p rintelui P. pentru Sfântul Maslu. 

„Deă ceă îşiă dţreşteăp riŢteleăP.ămaslulă atâtădeămult?”ă – a întrebat 
episcţpul.ă„Areăţămareăgreutateăpeăsuflet” – am r spuns eu. Vl dica s-a 
uitatălaămiŢeăcuăasprimeăşiădintr-odat  i-au âşŢitălacrimiădiŢăţchi.ăAăîŢ-
ceput s  ţftezeăŢecţŢtrţlat.ă„Numaiădac  aiăştiăceăîŢcerc riăgreleăŢeăaş-
teapt , cât  suferin  şiăchiŢ!ăM n stirea noastr  va fi devastat , lucru-
rile noastre sfinte pâng rite!” 
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El a continuat s  suspine. Un frate îŢfricţşată vţiaă s  se îndrepte 
spre vl dica, dar p rintele P. l-a re inut. To i auăplecatăîŢăliŢişte. 

St team în fa a ierarhului care se tânguia, profund cutremurat , 
cuprins  de presentimentul unei furtuni care se apropie. El vorbea ca lui 
însuşi, uitâŢdădeămiŢe.ăApţiătreptatăşi-a venit în sine, a mers la icoana 
sfântului, a s rutat-o, a plecat din biseric  şiăaăpţrŢit-o pe drumul spre 
m n stire. Silueta sa înalt  şiăîŢtuŢecat  contrasta cu albul pur al întin-
derii de z pad , care lucea sub razele str lucitoare ale soarelui de iarn . 

În decurs de un an, profe ia lui s-a împlinit. S-au dezl n uit arest -
rileădiŢă„Noaptea Sfânt ”ă(câŢdămiiădeăclericiăşiăcrediŢciţşiăauăfţstăares-
ta i într-o singur  Ţţapte)ăşiăauărasădeăpeăfa a p mântului toat  m n sti-
rileăşiăcţmuŢit ileămţŢahaleăşiălaiceăcare mai r m seser . În acea noap-
te amăfţstăşiăeuăarestat . 

Vl dica a fost trimis într-un lag rădeă cţŢceŢtrareădiŢăSiberiaă şiă aă
fost paznic de noapte acolo. 

Maica Veronica Kotliarevskaia 
 
 

II. CALVARUL EPISCOPULUI-SCHIMNIC MACARIE 
 
Aceasta este povestea lui, o poveste despre pribegiile f r  oprire la 

care a fost condamnat un ierarh m rturisitor din catacombe, a c rui sin-
gur  crim  a fost aceea c  eraăuŢăsuccesţrăalăapţstţlilţrăluiăHristţsăşiăc  
inima lui apar inea mai întâi de toate lui Hristos. 

Episcopul-schimnic Macarie, în lume Cosma, a fost cel mai mare 
dintre Ţumerţşiiăcopii ai familiei Vasiliev. S-a n scut în satul Guba, în 
provincia Tikhvin din Novgorod, în 1871, şiădiŢăcţpil rie a fost atras de 
slujbeleăbisericiiăşiădeăcâŢtarea careăp reaăŢep mâŢteasc . În adolescen-

 a mers la Petersburg, unde a vizitat adesea Lavra Sfântul Alexandru 
Nevski şiăascultaăcuăateŢ ie predicile inspirate ale ieromonahului Arse-
nie, care era un misionar care lupta împotrivaăsectarilţrăşiăschismatici-
lor. Acesta eraădestulădeăreŢumităşiăŢumele s uăţbişŢuiaăs  apar  adesea 
în pres  şiăeraăcuŢţscutăşiărespectatădeăîŢsuşiăPţbedţŢţs ev. 

VrâŢdăs ăvie uiasc ă îŢtr-o m n stire de orientare misionar  dup  
tipicul Sfântului Munte, el a reînviat Sih stria Sfântul Macarie Romanul, 
localizat  în s lb ticia ml ştiŢţas  din regiunea Novgorod, nu prea 
departe de Petersburg. La cump na dintre secole, M n stirea Sfântul 
Macarie era deja biŢeăaşezat , cu dţu ăsute de c lug ri; avea o biseric  
din piatr  şiăpatru cl diri principale din piatr , un metoc îŢăţraşulădiŢă
aprţpiereăşiăţăcas  de oaspe i – toate acestea atr gâŢdăşiăoferind sprijin 
duhovnicesc multor vizitatori. 

Când tân rul Cosma a ajuns pentru prima dat  la m n stire la vâr-
sta de 23 de ani, s-a g sit în mijlocul unui grup de al i tineri aspiran i la 
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via a monahal  şiămisiţŢar . Ca frate, t iaălemŢeăpeŢtruăfţcăşiăf cea alte 
munci manuale ca ascultare, aşaăcumăîşiăamiŢteşteăuŢulădiŢăprieteŢiiăs i, 
p rintele Conon, care a venit acolo împreun  cu el. În 1897 a fost c lug -
rit de c tre egumenul ArseŢieăşiăiăs-a dat numele Chiril. În 1900 era deja 
ierţmţŢahăşiăcţŢduc tor al metocului m n stirii din Luban, unde a stat 
pentru urm torii cinci ani. În 1906, p rintele Arsenie a plecat la Sfântul 
Munte Athos pentru a combate îŢv tura onomatolatrilor şi p rintele 
Chiril a fost numit succesorul s u ca egumen. P rintele Arsenie a 
acceptatăîŢv turaăpe care s-a dus s  o combat  şiăŢuăs-a mai întors ni-
ciodat  la m n stirea sa. M n stirea, cu toate acestea, a continuat s  
înfloreasc  şiă nici chiar Revolu ia nu a atins-o, datorit  mlaştiŢiiă de 
nestr b tut din zon , pentru c , într-adev r, era lipsit de sens pentru 
bţlşeviciăs  organizeze ceva în acele locuri. 

În 1923, conform decretului Patriarhului Tihon, el a fost hirotonit 
episcop de ierarhii SerafimădeăKţlpiŢskăşiăMiheea de Arhanghelsk, care 
i-au dat titlul de episcop de Luban, miculăţraşăuŢdeăseăaflau metocul m -
n stiriiă sauă „podvorie”ă cuă arhţŢdaricul.ă Din pricina arest rilor perma-
nente, în acea vreme erauă hirţtţŢi iă mul i episcopi noi, ca s  r mân  
m car câ iva care s  conduc  turma. Cu toate acestea, îŢăacelaşiăaŢ, epis-
copulăMacarieăaăfţstăarestat.ăBţlşevicii, dând lovitura cu criza creat  arti-
ficialădeă eiă îŢşişi, câŢdăsuteă şi mii de oameni mureau de foame, for au 
acum conduc torii Bisericii s  renun e la obiectele de valoare ale 
bisericii: potire, cruci etc., sub pretextul ajutor rii victimelor foametei. 
În realitate, ei vindeau obiectele de valoare (proprietate a bisericii) în 
str in tate, pentru a înt ri puterea sovietic .ăŞiămul i oameni nevinova i 
au murit în aceast  perioad . Pentru presupusa ascundere a obiectelor 
bisericeştiădeăvaloare ale M n stirii Sfântul Macarie, egumenul ei a fost 
arestatăşiăcţŢdamnat la cinci ani de închisţare.ăElăaăfţstătrimisălaă„Cruci”ă
– infama închisoare Leningrad, apoi în lag rul de concentrare de la 
Sţlţvkiă şiă îŢă alteă îŢchisţri, care erau construite dup  planul lui Lenin 
pură şiă simpluă pentru lichidarea elementului indezirabil al popula iei 
ţbişnuite – „gâŢdirea”. Apoi a fost în colonii de exil for at, unde avea 
grij  deă aŢimaleă şiă f ceaă şiă alteă muŢciă umilitoare. Dup  trei aŢiă şiă
jum tate petrecu i acolo, el a fost eliberat datorit  uŢeiă amŢistiiă şiă s-a 
întors la m n stirea sa. Acolo, pentru a se dedica deplin rug ciuŢiiă şiă
pentru a avea mai pu in contact cu via a lumeasc , el a acceptat marea 
schim , primind numele iubitului s u Macarie, fondatorul m n stirii 
sale. 

El locuia într-o chilie la etaj; ucenicul s u de chilie era ierodiaconul 
Vucol, fost ran dintr-un sat vecin. Zilnic slujea Liturghia în altarul la-
teral, nu ca un arhiereu, ci ca un simplu preot, doar cu omoforul mic 
peste felon. Participa la toate celelalte slujbe stând în stran , purtând în-
totdeauna gluga brodat  de schimnic. El era întotdeauna profund absor-
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bit în rug ciuŢeăşiăp rea c  tr ieşteăîŢălumeaăsfiŢ ilor. Dar, aşaăcumăeraă
deăaşteptat, ŢuăaăreuşităpeŢtruămultătimpăs  evite contactul cu autorita-
teaăurâtţareădeăDumŢezeuăaăcţmuŢiştilţr. 

Pe 18 februarie 1932, îŢă timpulă„Nop ii Sfinte”ăaăpatimilţrămţna-
hismului rus, a fost arestat din nou, de aceast  dat  împreun  cu în-
treaga sa fr ie, şiăacestaăaăfţstăsfârşitulăM n stirii Sfântul Macarie Ro-
manul, care a existat timp de atâtea veacuri. În scurt timp, cea mai mare 
parteădiŢăaceştiăc lug ri au pierit. 

EpiscţpulăMacarieăaăfţstătrimisădiŢăŢţuălaă„Cruci”, unde a petrecut 
dou  luni de deten ie preliminar  şiădup  aceea a primit o sentin  rela-
tiv scurt  de trei ani de exilă „vţluŢtar”ă îŢă ţraşulăVerŢi (Alma-Ata), pe 
care i-aăpetrecutăîŢăîŢchisţareaăţraşuluiăşiăabiaăapţiăaăfţstătrimisăpeŢtruă
ţăşedereă„vţluŢtar ”ăîŢăsatulăGheorghe, lâng  ţraşulăFruŢze. Din cauza 
s n t ii sale şubrede a fost scutit de munc , dar în timpul nop ilor era 
obligat s  p zeasc  fânul. Într-o noapte, a mers la biseric  pentru a se 
spovedi, întorcându-se nev t mat. Pentru aceasta a fost din nou arestat 
şiătrimis în închisoare, unde a petrecut opt luni în condi ii foarte grele. 

În 1935, împlinindu-şiă seŢtiŢ aă deă şedereă „vţluŢtar ”, episcopul 
Macarie s-a întors acas , pe locul m n stirii sale care era în ruine. Ce 
putea face? Ucenicul s u de chilie, care avusese o experien  de închi-
soare asem n toare, era prin preajm . Împreun  s-auăaşezatăîŢăCiudovo, 
uŢăţraşăŢuăpreaădeparteădeăLubaŢ.ăDarăacumăaăap rut întrebarea cum 
aveau s  tr iasc . De unde puteau ob ine cele necesare traiului? În Uni-
unea Sovietic , celţră careă îşiă isp şiser  termenul de condamnare li se 
permitea, conform articolului 58, s -şiăprimeasc  „autoriza ia de domi-
ciliu”ădţarădac  îşiăar tauă„cardulădeălucru”ă(un fel de card de identitate). 
Episcopul, cu toate acestea, Ţuăîlăaveaăşi, astfel, pentru mai mul i ani tre-
buia s  tr iasc  f r  acea „autoriza ie de domiciliu”.ăDarăDumŢezeuăl-a 
ajutatăşiăaălocuit ilegal la ţăfamilieădeăcrediŢciţşi. 

În aceast  perioad , slujea în secret ca ierarh din catacombe, 
s vârşiŢd Tainele oriunde era nevoie, botezând, hirotonind preo iă şiă
hirotonind episcopi pentru catacombe. În 1937, arest rile în mas  ale 
clerului s-au înte it din nou şiăel, ascunzându-se de arestul inevitabil, a 
mers în Asia central , unde a petrecut un an. Apoi s-a întors în Ciudovo, 
unde, în cele din urm , aă reuşită s  ob in  „autoriza ia de domiciliu”ă
necesar . Acolo a stat pân  la r zbţiăşiăveŢireaăŢem ilor, moment în care 
s-a g sit în mijlocul frontului. 

P rintele Vucol a fost cu dânsul în toat  aceast  perioad . R zboiul 
se dezl n uia. ÎŢmul ireaa trupelor de gheril  sovietice era extrem de pe-
riculoas .ă Auă reuşită s  scape într-un sată veciŢă şiă auă c utat ad post 
într-un mic bordei, la mila unor oameni. Şedereaă lţră s-a prelungit; 
foametea era groaznic . Zona nici chiar în vreme de pace nu era bogat  
în mâncare, pentru c  solul din regiunea Novgorod este s rac. Într-o 
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noapte, b trâna casei în care st teau a avut un vis ciudat: la locuin a ei 
s rac  a venit o tr sur  de aur şiăîŢăeaăeraăţăRegiŢ  maiestuoas  care a 
spus: „Amă uŢă b trân aici; el este foarte obosit. Trebuie s  i se dea 
odihn ”.ă Astfelă aămijlocit îns şiă Împ r teasa cerurilor pentru b trânul 
schimnic suferind. În ziua urm toare, un preotăcatţlicăaăveŢităşiăi-a spus 
b trânei: „Amă auzită c  uŢă episcţpă ţrtţdţxă şiă uceŢiculă s u de chilie 
lţcuiescăaici”.ăAuziŢdăaceasta, episcţpulăaă ieşităafar  şiăpreţtulă i-a spus 
cum puteau sc pa în vest, la M n stirea Peşterilor din Pskţv.ăEiă şi-au 
pus imediat rucsacurile în spate, şi-au luat toiege de c l torie şiă auă
plecat spre m n stire. Curând au ajuns cu bine la destina ie, unde 
c lug rii i-auă primită cuă dragţsteă şiă ciŢste. Aceast  m n stire, dup  
Revolu ie, se g sea pe teritoriul Estoniei libereă şi astfel a sc pat de 
soarta comun  a altor mii de m n stiri ale suferindului p mânt rus. Era 
într-o stare înfloritoare, plin  de pace şiă aveaă de toate din abunden . 
Episcopul a început din nou s  liturghiseasc  zilnic în zorii zilei, aşaăcumă
eraăţbişŢuit s  fac  şiă chiarăaă îŢcepută s  viseze la întoarcerea acas , la 
iubitul s u Sfânt Macarie, şiă s -şiă recţŢstruiasc  m n stirea pentru a 
treia oar . Dar Domnul a v zut c  acest adev rat m rturisitor al S u era 
preg tităpeŢtruălţcaşulăs uăveşŢic.ăÎŢătimpul groaznicilor ani de via  din 
Rusia sovietic , el a fost cinstit de mii de oameŢiă ţrtţdţcşiă peŢtruă
sfintele sale rug ciuni, pentru ajutorul şiă peŢtru bun tatea în slujirea 
fra ilor s i. Mul iă ţameŢiă îşiă riscauă vie ileă şiă libertateaă peŢtruă aă uşuraă
suferin ele acestui episcop în timpul nenum ratelţră saleă exiluriă şiă
persecu ii. Fa  de acestea, el era un adev rat râvnitor pentru ortodoxie, 
care p stra predaniile Sfintei Biserici cu pre ul propriilor suferin e. 
Bţlşeviciiă Ţuă auăputută s -l r pun  pe acest drept. Suferin ele sale i-au 
adus cununa. Era timpul ca el s  mearg  laălţcaşulăs u ceresc. 

În noaptea dinaintea lui 1 aprilie 1944, ţraşulă Peciori a fost grav 
bombardat de c tre sovietici. Ei au bţmbardatăţraşulăîŢtreagaăŢţapte, în 
patru atacuri, la intervale de 40 pân  la 50 de minute. Din fericire pen-
tru m n stire, bombele imense de dou  tone au c zut în afara ei. În m -
n stire au c zut câteva zeci de bombe de calibru mic. Una dintre acestea 
a c zut dincolo de trapez  şiăaăsmulsădiŢăr d cini un stejar b trân. O bu-
cat  din bomb  a p truns prin fereastr  în chilia episcopului schimnic 
Macarie şiăl-a omorât instantaneu. Pe analogul din fa a sa erau deschise 
ţăEvaŢghelieăşiăţăcarteădeărug ciuni: erau acoperite de sângele episcopu-
lui. Ceasul se oprise la 9: 47 p.m. To i c lug rii se ascunseser  în ad -
posturi, dar episcopul Macarie refuzase s  se duc  în pivni  şiăr m sese 
în chilia sa, rugându-se. Bombardamentul a cauzat multe pagube m -
n stirii şiămulteăvictimeăîŢăţraşulăîŢveciŢat, Peciori. 

Protopop Gherasim Şţre  
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         Astfel s-aăîŢtâlŢităcuăDţmŢulăacestăm rturisitţrăsfâŢtă– în ziua Învi-
erii Domnului, 1 aprilie. Trupul episcopului Macarie a fost înmormântat 
îŢă peşterileă deă laă careă îşiă iaă Ţumeleă M Ţ stireaă Peşterilţră Pskţv.ă Şi,ă
astfel, bombele sovietice au pus cap t vie ii p mâŢteştiăaăm rturisitoru-
lui adev rului lui Dumnezeu, care suferise deja mult în interiorul URSS 
şiă careă şi-a binemeritat pe drept titlul de nou mucenic al acestei epoci 
mult-suferinde. 

 
 

III. NOAPTEAăSFÂNT ăAăMONAHISMULUIăRUS 
 
O martor  din Germania, Natalia Gheorghievna Kieter, ne-a îm-

p rt şităexperieŢ ele ei despre groaznicele persecu iiăaleăcreştiŢilţrăţrto-
dţcşiădin acea perioad . 

„«Noaptea Sfânt », numit  astfel de oameni, a fost noaptea de 
17-18 februarie 1932. Îmi amintesc bine, pentru c  pe 16 februarie a mu-
rit mama mea. De curând, primise tunderea monahal  îŢă secretă şiă eraă
c lug ri  în lume. Pe 18 februarie eraăaşteptatăp rintele nostru duhov-
nic, ieromonahul Veniamin: urma s  s vârşeasc  slujba înmormânt rii 
la noi în cas . L-amăaşteptatămultătimpăşiăîŢăceleădiŢăurm  i-am telefonat 
la apartamentul s u. Mi s-a spus: «Nu poate veni; în elege i». A urmat o 
pauz  lung  şiăamăîŢ eles f r  cuvinte c  era într-o situa ie periculoas . 
Am vrut s  caut un alt preot, dar niciunul care s  nu fie renova ionist nu 
era disponibil în întregul Petersburg. Nicio biseric  nu avea preot în a-
cea zi. Am fost la metocul diŢăaprţpiereăalăM Ţ stiriiăValaam. To i preo-
ii de acolo erau aresta i. Din fericire, mi s-a întâmplat s  întâlnesc un 

p rin el cumsecade în cimitir. El nu era renova ionist, ceea ce era foarte 
ŢeţbişŢuit, pentru c  doar renova ioŢiştiiăŢuăerauăaresta i.” 

„Curând am aflat despre tragedia care se întâmplase în M n stirea 
Sfântul MacarieăşiăîmpreuŢ  cu un adolescent m-am gr bit acolo, de vre-
meăceăştiamăc  nicio persoan  nu mai r m sese acolo. Biserica era blo-
cat  cuăscâŢduriăşiăeraăp zit  de agen i NKVD. Era un incident incredibil 
în via a noastr  sovietic . Cel mai sfânt obiect al m n stirii erau lan uri-
le Sfântului Macarie, care de secole fuseser  expuse spre închinare cre-
diŢciţşilor. Trebuiau s  fie salvate. 

În drumul nostru spre m n stire a trebuit s  mergem printr-o p -
dure deas  şiăpriŢămlaştiŢiăgrţase.ăAbiaăamăreuşităs  sc p m s  nu fim 
înghi i iădeăţămlaştiŢ . Evitând drumurile unde am fi putut fi identifi-
ca i, am cântat un canon c tre Sfântul Macarie. Dup  o serie de aventuri, 
amăreuşităs  ajungem la m n stire. Sp rgând o fereastr , ne-amăfurişată
în biseric , unde am v zut o cutie întreag  cuăţbiecteăbisericeştiădeăva-
loare care înc  mai era acolo. Am luat sfintele lan uri împreun  cu multe 
icţaŢeăşiăc r iăbisericeşti.ăSfântul Macarie ne-a acoperit cu mantia sa de 
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ochii agen ilţrăNKVDăşi, în mod miraculos, nu am fost priŢşi.ăAmăvrutăs ă
iŢ sfintele lan uri acas , pân  când ar fi venit un moment în care s  le 

pot da Bisericii. Dar era periculos pân  şiă peŢtruă miŢeă s  le in. Prin 
urmare, le-am dat pentru o vreme spre p strare unei prietene, o tân r  
femeieă cuă aceleaşiă principiiă caă miŢeă şiă ţă împreuŢ -lucr toare în via 
Domnului. Ea le-a pus temporar într-un sertar de la masa de noapte. Pe 
Ţeaşteptate, fratele ei, un tân r student, aă fţstă arestată şiă acuzată deă
propagand  religioas . Agen ii NKVD au dat buzna în cas  pentru 
cercetare. Ei au întors totul cu susul în jos; s-auăuitatăîŢăfiecareăcutieăşiă
doar sertarul în care erau p strate lan urile nu a fost deschis. Minunea a 
fost c , neg sind nimic, fratele ei a fost eliberat. Cu adev rat, Sfântul 
Macarie ne protejase pe noi to i. Curând dup  acest incident am adus 
lan urile la o anumit  c lug ri , care le-a luat la Moscova. Unde sunt 
lan urile ast zi?” 

Data a fost 18 februarie 1932. Este o dat  luminoas  şiă tţtuşiă te-
ribil , vinerea patimilor monahismului rus – ignorat  de to iăşiăaprţape 
necunoscut  întregii lumi –, când, într-o singur  noapte, întreg mona-
hismul rus a disp rut în lag rele de concentrare. Totul s-a f cut în toiul 
nop iiăşiăcuădepliŢaăcuŢţştiŢ  a Mitropolitului Alexei, despre care sunt 
destule dovezi. În Leningrad au fost aresta i: 40 de c lug ri de la Lavra 
Sfântul Alexandru Nevski; 12 c lug ri de la Metocul Kiev (ceilal i c lug ri 
fuseser  to i aresta i în 1930); 10 c lug ri de la Metocul Valaam; 90 de c -
lug ri e de la M n stirea Novodevici; 16 c lug ri e de la Metocul Leu-
şiŢski al egumenei Taisia; 12 c lug ri de la Catedrala Sfântul Teodor; 8 
c lug riă deă laă „ChiŢţvia”ă Mareleă Okhotko al Lavrei Sfântul Alexandru 
Nevski; 100 de monahi de la alte diferite biserici din Leningrad. În total 
erau 318ă ţameŢi.ă ÎŢă aceeaşiă Ţţapte, to i c lug riiă şiă fra ii M n stirii 
Sfântul Macarie Romanul au fost aresta iăşiăauăfţstăaduşiăîŢăLeŢiŢgradăcaă
Ţişteăcriminali înr i i, a c ror simpl  prezen  era o amenin are pentru 
societate; au fost trata i ca Ţişte insecte ucigaşe, care trebuie eliminate...  

Valul de arest ri, ca un tunet, a cuprins întreg p mântul rus, lo-
vindu-i mai ales pe cei din cinul monahal, care pân  nu demult fuseser  
ap r tori ai mţraleiă şiă valţrilţră Ţa iunii. A lovit, de asemenea, şi pe 
mul iă diŢtreă clericiiă albiă şiă diŢtreă laicii care, într-un fel sau altul, erau 
apropia i în duh de monahism. De exemplu, cauza arestului preotului de 
parohie Alexandru Medvedski au fost predicile sale înfl c rate. To i au 
fost trimişiăîŢăregiuŢeaăKazahstan, de unde aproape nimeni nu s-a mai 
întors. 

ÎŢăacelaşiătimp, dţarăîŢăLeŢiŢgradămulteăbisericiăauăfţstăîŢchiseăşiă
distruse. Aă fţstă lţvit ă chiară şiă bisericaă deă parţhieă deă careă era legat cu 
atâta înfl c rareăfaimţsulăţmădeăştiiŢ  I.P. Pavlov (cel cu experimentele 
f cute pe câini; el a mers personal la Moscova pentru a încerca s  salveze 
biserica). Imediat ce el a murit, acest magnific monument arhitectonic 
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cu hramul N sc toarei de Dumnezeu a Semnului (Znamenie) a fost di-
namitat (în 1937)ăşiăŢuăa mai r masănicio urm  din el. De aceast  dat , 
toate cele 1400 de m n stiri ale Rusiei – f r  schituriă şiă cţmuŢit ile 
nou formate – auăfţstăîŢchiseăşi, cu pu ine excep ii, au fost distruse. 

„Nţiă tţ i”, îşiă amiŢteşteă martţrul, „Ţe-am sim it nenoroci i în a-
ceast  perioad  îŢfricţş toare, aproape pân  la scârb . To i ne-am 
sim ităcaăşiăcâŢdăeiă(autţrit ile) ar fi scuipat cu sadism în sufletele noas-
tre sau ne-ar fi omorât mama în b taie sub ochii Ţţştri.ăEraăuŢă seŢti-
meŢtăgrţazŢicădeădurereă şiădeă furieă şi, cu toate acestea, eram neputin-
ciţşi.ăAmătr it aceast  stareăîŢfricţş toare în timpul acelei prim veri a a-
Ţuluiă 1932”ă (Levitin-Krasnov). Nici nu b Ţuiauăaceştiă ţameni c , ime-
diat dup  aceast  „Noapte Sfânt ”, Statele Unite ale Americii, iubitoare 
de libertate, aveau s  recunoasc  tirania sovietic  drept guvernare legiti-
m .ăŞi, în tot acest timp, episcopii marionet  ai serghianismului decla-
rau în întreaga lume c  în Rusia creştiŢiiăerau liberi. 
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25. Părintele Nicolae Zagorovski 
ÎN MONAHISM IEROMONAHUL SERAFIM 

 
Pomenit la 30 septembrie (†1943) 

 
Sfin enia nu este simpl  dreptate, pentru care  

cel drept merit  s  se bucure de binecuvântare în  
Împ r ia lui Dumnezeu, ci mai degrab  o astfel de  
în l ime a drept ii în care oamenii sunt umplu i de  

harulăluiăDumŢezeuăîŢăaşaăm sur  încât curge din ei  
peste cei care se unesc cu ei. Mare este binecuvântarea  

lor; vine din experierea personal  a slavei lui Dumnezeu.  
FiiŢdăpliŢiăşiăde iubire fa  de oameni, care vine din  

iubirea fa  de Dumnezeu, ei sunt receptivi la nevoile  
ţameŢilţrăşi, la rug mintea lor, eiăseădţvedescăşiăcaă 

mijlţcitţriăşiăap r tori pentru ei înaintea lui Dumnezeu. 

Fericitul arhiepiscop Ioan Maximovici 
 

Dup  1914, I.M. Kon evici (†ă1965) a început s  urmeze cursurile 
Universit ii Harkov şiăîŢchiriaseăţăcamer  în casa p rintelui Nicolae Za-
gorovski. El îl slujea adesea pe p rintele Nicolae la biseric  şiăîlăîŢsţ ea 
atuŢciăcâŢdăslujeaăsfeştaŢiiăîŢăcaseăparticulare, protejându-l de oamenii 
care se înghesuiau întotdeauna în jurul lui. Astfel, tân rul Kon evici era 
cunoscut celor care îl cinsteau pe p rintele Nicolae ca un student evla-
vios, lucruă careă îŢă aceaă vremeă eraă ţă raritate.ă Aceştiă crediŢciţşiă careă îlă
apreciau pe p rintele Nicolae, în timpul R zboiului Civil rus, l-au ajutat 
foarteămultăşiăuŢulădiŢtreăeiăchiarăi-a salvat via a.  

Profesorul Kon evici a inut dou  conferin e despre p rintele Nico-
lae în San Francisco. Materialul pentru aceste conferin e a fost luat mai 
întâi de toate din propria lui experien , darăşiădiŢăiŢfţrma ii primite de 
la fiica p rintelui Nicolae (Lidia N. Bobrişcevaia, care a murit la Paris, în 
1964)ăşi, în primul rând, de la Ulyaşa Nozdrina, care l-a înso it pe p rin-
tele Nicolae în exilul s uă şiă aă fţstă tuŢs  de el în monahism cu numele 
Magdalena (acum c lug ri  în M n stirea Lesna din Fran a). Urm toa-
rea relatare a fost compilat  din noti ele de curs ale autorului de c tre 
so ia sa, Elena Kon evici, şiăastfelăareăţăfţrm  mai degrab  condensat  şiă
„atenuat ”ă– prin care, cu toate acestea, caracterul luminos şiă sfâŢtă ală
p rintelui Nicolae str luceşteă Ţeumbrit.ă Fţtţgrafiileă suŢtă diŢă cţlec ia 
profesorului Kon evici. 

Profesorul Kon evici a remarcat despre chipul p rintelui Nicolae c ă
amintea de cel al filosofului grec Socrate, dar c  expresia fe ei sale era 
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purăşiăsimpluăiŢcţmparabil : radia blânde e şiăprieteŢie, str lucind de o 
extraordinar  bun tate, atr gând pe to i la el. 

P rintele Nicolae se tr gea dintr-o veche familie princiar  care s -
r cise; el şi-a ascultat chemarea religioas . Tat l s u, diaconul Mihail 
Teoctistovici, locuia în regiunea de grani  Akhtirka. Era un om cu un 
caracter blând, ca din alt  lume. În afar  de Biseric  nimic altceva nu 
mai exista pentru el. Pe de alt  parte, so ia sa, Parascheva Andreevna, 
n scut  Romenskaia, era o femeie dominant . Ea avea o minte excep io-
nal de dotat  şiămariătaleŢte.ăR mas  v duv  foarte devreme, ea a cres-
cut trei copii: Mihail, AŢaă şiă Nicolae, care era celămaiămic.ăDeşiă aŢal-
fabet , ea a în eles semnifica ia educa ieiă şiă s-a luptat prin toate mij-
loacele s  le dea o educa ie aleas ăcopiilor ei. Fiul mai mare, Mihail, era 
foarte talentat, a terminat seminarul, a intrat la academie, dar, din cauza 
s r ciei, nu a absolvit-ţă şiă aă murit timpuriu de tuberculoz . Fiul mai 
tân r, Nicolae, a crescut în mijlocul naturii, în satul Gusyni a, împreun  
cu copiii ranilor. Tân rul Kolea Zagorovski era deosebit de vioi, vesel 
şiă activ.ă DiŢă cţpil rie a iubit cântecele pţpulareă şi, de asemenea, 
dialectul s u nativ din Mica Rusie.  

Dup  ce a intrat la seminar a început s  scrie poezie. Dar nu îi pl -
cea s  înve eăşiăîŢăspecialănu putea suferi matematica. Cu toate acestea, 
Kolea era întotdeauna printre cei mai buni studen i din seminar, fiind 
d ruit cu talent literar. În clasele mai mari, profesorul de limb  rus  or-
ganiza piese de teatru. În acest fel a fost descoperit talentul excep ional 
de actor de comedie al tân rului Zagorovski. Nu trebuia decât s  apar  
pe scen  pentru a stârni o furtun  de râsete în public. Gloria lui Zago-
rovski s-a r spândit dincolo de seminar. Un binecunoscut promotor de 
actori din Ucraina i-a oferit s  devin  membru al trupei sale, cu un sa-
lariu de invidiat. Dar mama sa nu a vrut s  aud  despre aceasta: „Vreauă
s  te v dăîŢăveşmiŢteădeăaur, altfel te voi blestema!”ăi-a declarat ea fiului 
s u.ăŞiăelăaătrebuităs  se supun . 

So ia p rintelui Nicolae, Ecaterina Ivanova, era o femeie educat ; 
au avut doi copii. Satul unde a fost el preot se numea Malijino, o regiune 
înapoiat . Acolo p rintele Nicolae nu avea posibilitatea s -şiămanifeste 
darurileădiŢăbelşugăprimite.ăSuŢtăuşţrădeă imagiŢatădificult ile pe care 
le-a îndurat tân rul preot. Icoana Maicii Domnului pe care o cinstea atât 
de mult era, f r  îndoial , o martor  aă lacrimilţră saleă amareă şiă aă
sufletului s uăsuferind. Într-adev r, cum putea o fire atât de vioaie s  se 
împace s  vegeteze într-un lţcă atâtă deă mţŢţtţŢă şiă s lbatic?ă Şiă câtă deă
adânc  trebuie s  fi fost lupta interioar  a acestui om, pentru a transfor-
ma un actor de comedie într-un renumit predicatţrăşiăp stor duhovni-
cescă ală ţameŢilţr!ă Dară ţă astfelă deă reŢaştereă s-a petrecut într-adev r: 
str lucitele taleŢteă lumeştiăauăfţstă traŢsfţrmateă îŢădaruri duhţvŢiceşti.ă
Era o minune evident . Icoana Maicii Domnului pe care p rintele Nico-
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lae o cinstea ca f c toare de minuni nu era defel o copie a vechii icoane 
Ţumiteă„C utareaăceluiăpierdut”, ci p rintele Nicolae i-a dat în mod spe-
cial acest nume! Acesta ne face s  ne gândim c  tân rul preot fusese pe 
marginea dezn dejdiiă şiă Maicaă DţmŢuluiă îŢs şiă îlă pusese pe calea cea 
bun . Oamenii îl iubeau pe p rintele Nicolae, dar, când a venit vremea 
s  le dea copiilor o educa ie maiă buŢ , el s-a mutat în Harkov şiă aă
devenit preotul bisericii spitalului diŢăţraş.ăAiciăp rintele Nicolae a con-
tinuat, la fel ca în sat, s  slujeasc  acatiste în fa a icoanei şiă s  in  
predici. Nu l-a deranjat faptul c  la început participau la slujbe doar una 
sau dou  femei în vârst , deşiă biŢeîŢ eles c  nu putea fi decât trist 
v zând c  oamenii lipseau. Dar aceast  situa ie nu a durat mult; foarte 
curând, biserica devenise plin  şiăŢeîŢc p toare. Faima sa, ca a unui alt 
Gur  de Aur, s-a r spândit în Harkov. Mica biseric  de spital a început 
s  fie atât de aglomerat , încât pere ii se umezeau din cauza respira iei 
oamenilor. La Liturghie p rintele Nicolae inea dou  predici, dintre care 
una era dedicat  Evangheliei zilei. Cineva a spus odat : „Batiuşka nu a 
vorbit mult ast zi, doar o or  şiăjum tate”.ăElăcuăgreuăpleca din biseric  
înainte de ora trei. Sub conducerea p rintelui Nicolae s-a format un so-
bor specială cuă careă vizitaă caseleă privateă peŢtruă aă slujiă sfeştaŢii.ă Dup  
sfeştanie, toat  lumea mânca şiăapţiăseăcâŢtauă„psalmi”ă– cântece religi-
oase. Multe din acestea erau scrise de p riŢteleăNicţlaeăîŢsuşi.ăUneori pe 
batiuşkaăîlăîŢso eau I.M. Kon evici şiăuŢăaltătâŢ r, numit Democika. 

În jurul p rintelui Nicolae a început curând s  se strâng  o ţbşte 
de maici. Organizarea ei decurgea în ritm alert şiătţateăpreg tirile pentru 
aceasta fuseser  terminate când a izbucnit Revolu ia. Astfel, m n stirea 
nu a fost niciodat  deschis  oficial, dar exista în secret. Una din viitoare-
le c lug ri eăeraăUlyaşa Nozdrina. Ea inten iona s  se m rite, dar ţdat ăa 
intrat în biseric  în momentul în care predica p rintele Nicolae. Aceasta 
i-a decis soarta pentru totdeauna; ea a renun at la mirele s uăşiă aăalesă
calea monahal . P rintele Nicolae a ales-o pe Ulyaşa ca tovar şăcâŢdăaă
venit vremea exilului.  

P rintele Nicolae organiza pelerinaje. La unul dintre ele a luat 
parteăşiăI.M.ăKon evici. La aceste pelerinaje participau mai multe mii de 
oameni. Ei mergeau în grupuri; înaintea fiec rui grup erau purtate o 
cruce, icţaŢeăşi prapori. Ei mergeau cântând, darăîŢăaşaăfel încât grupul 
care îi urma nu auzea cântarea lor. Fiecare grup cânta altceva. Era o 
mul ime de astfel de procesiuni. Nu cu mult înainte de terminarea 
drumului, p rintele Nicolae s-a urcat într-uŢă lţcă îŢaltă şiă le-a vorbit 
oamenilor. El a spus c  se vor ruga pentru ploaie, pentru c  era atunci o 
secet  groaznic . 

Când au ajuns, oamenii s-au stat în p durea din jurul M n stirii 
Kuryajski. De vreme ce bisericile nu-i puteau cuprinde pe to i pelerinii, 
privegherea de toat  noaptea s-a inut în întregime pe un loc înalt din
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p dure. În tot acest timp, pân  în zorii zilei, ieromonahii i-au spovedit 
pe oameni. Când diminea a s-a slujit Liturghia, participan ii au primit 
Sfintele Taine din toate potirele care erau în m n stire. Aceasta a durat 
jum tate de zi. Când s-a terminat împ rt şirea, p rintele Nicolae a spus: 
„Acumă vţmă face o slujb  pentru ploaie. To i s  îngenunchezeă şiă s  ne 
rug m lui Dumnezeu pân  câŢdă lacrimileăcereştiăvţră îŢcepe s  cad  pe 
p mâŢt”.ăOameŢiiăauăc zut la p mâŢt.ăŞi, dintr-odat , pe cerul senin au 
început s  apar  Ţţriăşi, într-adev r, pe p mânt au început s  cad , ca 
lacrimile, pic turi mari de ploaie, ridicând praful pe drum... Când a 
început ploaia, oamenii erau cât pe ce s  se arunce ocrotitor asupra 
p rintelui Nicolae, dar c lug rii l-auă îŢcţŢjurată şiă l-au condus în 
m n stire. Fiecare s-a dus s  seăad pţsteasc  pe unde a putut. Când to i 
au ajuns la ad post, au început s  se reverse torente înfricoş toare. 

Dup  mas , cel care suna clopotul a venit la p riŢteleăNicţlaeăşiăl-a 
întrebat: „PţruŢci i s  sun pentru ca oamenii s  seăaduŢe?”ăP rintele Ni-
colae s-a gândit, plecându-şiăcapul.ăApţiăaăspus: „SuŢ !” 

Apoi, ploaia a continuat s  cad  ca dintr-un vas... Dar de îndat  ce 
a sunat clopotul pentru c l toria de întoarcere, ploaia s-a oprit imediat. 
Întorcându-se acas  la Harkov, mul imea de oameni mergea pe str zi cu 
ramuriă îŢămâiŢiă şiă câŢtâŢdăcuăeŢtuziasmă„Hristţsăaă îŢviat!”. Locuitorii 
şi-au deschis geamurile, şiăauăr mas uimi i la vederea unei astfel de bu-
curii în mul imea oamenilţrăîŢămişcare. 

Popularitatea p rintelui Nicolae printre oamenii simpli era extra-
ordinar . În Harkov, dup  R zboiul Ruso-Japonez, erau mul i de-
lincven i. Tâlhariiăst teauăpe Muntele Rece. Uneori se întâmpla ca unul 
dintre ei s  ajuŢg  bolnav pe moarte. Erau cazuri în care p rintele Nico-
lae era trimis acolo, şiăera condus noaptea pe c r ri întunecoase. Cite ul 
tremura de fric .ăÎŢăpeşteraăuŢdeăerauăduşi, într-un col  erau puse bl -
nuri furate. Dar nici unul dintre tâlhari nu l-a jignit pe p rintele Nicolae. 
Doar dup  Revolu ie un tâlhar revolu ionar i-a smuls crucea de aur. 

Pe când înc  mai locuia în Harkov, din cauza statului în picioare în 
timpulă luŢgilţră slujbeăşiă rug ciuni, p rintele Nicolae a f cut r ni la pi-
cioare. Dar f cea glume pe seama sa, spunând c , dac  picioarele sale nu 
îl vor mai c ra, va trebui s  le care el. 

În timp, p riŢteleăNicţlaeăşi-a asumat, cu binecuvântarea stare u-
lui de la Optina, p rintele Anatolie Potapov,ălucrareaădeăstare . 

Revolu iaă îŢcepuse.ă Eă uşţră deă imagiŢată c  mul imea de oameni 
grupat  în jurul p rintelui Nicolae nu era de partea Revolu iei. Influen a 
p riŢteluiăNicţlaeăeraăfţarteămareăşiăr spândit  pretutindeni. Chiar de la 
început, neluând în seam  toate acestea, bţlşeviciiă l-au chemat pe 
p riŢteleăNicţlaeăşiăi-au propus o în elegere. Nu-i cereau decât un singur 
lucru: s  ŢuăprediceăîmpţtrivaăcţmuŢiştilţr.ăChiarăi-au oferit o subven ie 
în aur pentru activitatea sa caritabil . La aceast  propunere, p rintele 
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Nicolae a r spuns c  el Îl slujeaă peă uŢulă DumŢezeuă şiă peă Ţimeni 
altciŢeva.ă CurâŢdă aă fţstă arestată şiă b gat în închisoare. Se poate ca 
arestarea p rintelui Nicolae s  fi fost urmare a ap r rii, împreun  cu o 
mul ime de oameni, a m n stirii uŢdeă îşiă aveaă reşediŢ a episcopul de 
Harkov din acea vreme, Mitropolitul Antonie Hrapovi ki. Imediat ce 
vestea arest rii p rintelui Nicolae s-a r spândit, pia a din fa a închisorii 
s-a umplut de c ru ele ranilor, pline de provizii de la ar . Cât timp p -
rintele Nicolae a fost inut în închisoare, to i de inu ii s-au hr nit din 
proviziile aduse lui. 

V zând o astfel de mare iubire a oamenilor fa  de p rintele Nico-
lae, autorit ile au hot rât c  ar fi mai potrivit s -l trimit  în afara ora-
şuluiăHarkov.ă(Elămaiăfuseseăarestatăşiăalt  dat , fiind unul dintre cei 24 
de preo i care respinseser  Bisericaă„reŢţva ionist ”.) I s-a propus s  p -
r seasc  ţraşulăşiăs  mearg  în alt  parte. P rintele Nicolae, luând-o pe 
Ulyaşa cu el, a mers în Petersburg. Multe c lug ri e au vrut s -l înso-
easc , dar alegerea lui s-a oprit în elep eşteăasupraăUlyaşei – mai întâi 

de toate, datorit  devţtameŢtuluiăeiăŢelimitatăşiădatţrit  s n t ii puter-
nice. Glumind, îi spunea: „TuăŢuăaiăcap, ci o oal ”.ăAdev rat, ea nu în e-
legea mare lucru, dar era devotat  nu în cuvinte, ci în fapte. Cine ar fi 
putut duce tot ce a dus ea? 

Şi, astfel, p riŢteleăNicţlaeă şiăUlyaşa s-au dus în Petersburg. Era 
imediat dup  apari iaăaşa-Ţumiteiă„Bisericiăvii”.ăUmblând priŢăţraş, p -
rinteleăNicţlaeăşiăUlyaşa se duceau pretutindeni, evitâŢdăbisericileă„Bise-
ricii Vii”.ăOdat  au intrat într-o biseric  aproape de locuin a lor. Aici, o 
femeie posedat  s-a aruncat furioas  asupra p rintelui Nicolae cu un i-
p t: „O, pleşuvule! O, plâng ciosule! AiăveŢităşiăaiciăcaăs  ŢeăchiŢuieşti?”ă
Oamenii care st teauă îŢă jurăŢuă ştiauă ceă s  cread , uitându-se la figura 
umil  a p rintelui Nicolae, care era îmbr cat în haine simple de ran. 
Dar, curând, oamenii au sim it c  nu priveau nicidecum la un om 
simplu, în ciuda faptului c  exila ii se str duiau s  r mân  în umbr . 
Iat  un exemplu: într-o zi p rintele Nicolae era în pat, fiind bolnav. S-a 
auzit soneria. Ulyaşa aădeschisăuşaăşiăaăv zutăŢişteă igani stând în prag. 
„P rintele care spune viitorul st  aici?”, auă îŢtrebatăei.ă„Nu”, a r spuns 
Ulyaşa.ă„DarăŢe-au dat aceast  adres : strada Borovaia nr. 46”, au spus 
igaŢii.ă „Spune i-i p rintelui c  ne-auă furată uŢă cal”.ă Ulyaşa s-a dus la 

p riŢteleăNicţlaeăşiăi-a spus: „AuăveŢităŢişteă igani, dar nu îi pute i primi. 
Cineva a furat un cal de la ei. Dac  îi primi i, suntem pierdu i. Nu putem 
primiăpeăŢimeŢi”.ă „BiŢe”, a spus p rintele Nicolae, „Ţu-i putem primi; 
tţtuşi, spune-le s  cauteăcalulă laăveciŢ”.ăDţu  zile mai târziu, iganii au 
ap rut din nou, dar de aceast  dat  cu saci plini de provizii. G siser  ca-
lul la vecinul lor. 

Iat  alt ăîŢtâmplare. P rintele Nicolae nu se ducea niciodat  nic -
ieri, doar la biseric .ăPeăŢeaşteptate, aăveŢităţă femeieăşiă l-a implorat s  
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împ rt şeasc  o femeie pe moarte. Împotriva tuturor regulilor sale, p -
rintele Nicolae s-a preg tităşiăaăplecat, luând cu el cinstita icoan  a Maicii 
DomŢuluiă„C utareaăceluiăpierdut”.ăÎŢtr-o mansard , pe un pat, z cea o 
femeie tân r , îŢă stareădeă iŢcţŢştieŢ . Din gur  îi curgea o spum  de 
sânge.ă Dţiă cţpiiă plâŢgeauă cuă amar.ă „Cţpii”, a spus p rintele Nicolae, 
„ruga i-v  Maicii Domnului – ea va auzi rug ciunea copiilţr”.ăElăaăîŢce-
put o slujb  cu acatist înaintea icoanei pe care o adusese.ăŞirţaieădeăla-
crimi curgeau pe fa a p rintelui Nicolae; era literalmente ud de lacrimi. 
Dup  slujb  i s-a spus: „Darăbatiuşka, nu a i citit rug ciuŢileădeăieşireăaă
sufletului!” „NuăesteăŢecesar”, a r spuns el. Curând, copiii recunosc tori 
au venit la p riŢteleăNicţlaeăşiăi-auăadusăflţriăşiăţăcureaăbrţdat , aşaăcumă
ţbişnuiau s  poarte clericii în Rusia. Dup  aceea a venit şiăfemeiaăviŢde-
cat .ăDeşiăfuseseăiŢcţŢştieŢt  în timpul slujbei, cu toate acestea sim ise 
cum o putere vie intrase în ea. Ea devenit o fiic  duhovniceasc  devotat  
a p rintelui Nicolae cât timp el a locuit în Petersburg. 

Iat  un alt caz memorabil despre înainte-vederea p rintelui Nico-
lae. P rintele Nicolae şiăUlyaşa c utaser  o alt  locuin , pentru c  înce-
puser  s  vin  foarte mul i oameni la ei. Ei au g sit un loc bun. Ulyaşa 
era entuziasmat  şiăaăspusăfericit : „CeămiŢuŢat!ăAici, batiuşka, vom pu-
Ţeă patulă vţstruă şiă aiciă masa!”ă Dară p rintele Nicolae st teaă palidă şiă Ţuă
spunea nimic. În cele din urm , s-a întors spre propriet reas : „Spune-
i-ne ce s-aăîŢtâmplatăaici”.ăS-a dovedit c  acolo se spânzurase un agent 

al poli iei secrete. Bineîn eles, nu au închiriat acel loc. 
În 1930, p rintele Nicolae a fost arestat pentru c  a refuzat s  ac-

cepte Declara ia Mitropolitului Serghie şiăaăfţstăîŢchisăîŢă„casaădeădeten-
ie preliminar ”ădiŢăPetersburg. 

ŞedereaăîŢăPetersburgăaăp riŢteluiăNicţlaeăaăluatăsfârşităîŢăfaimoa-
saă „Noapte Sfânt ”, aşaă cumă aă fţstă Ţumit  deă crediŢciţşiiă diŢă Peters-
burg, când, într-o singur  noapte, în 1932, cinci mii de oameni, cei mai 
devota i Bisericii, au fost aresta i. 

Închisoarea unde a fost închis p rintele Nicolae era atât de supra-
aglomerat , încât nefericitul preot al lui Dumnezeu a stat în picioare 
nou  zile, pân  când unuia dintre delincven i i s-a f cut mil  deăelăşiăi-a 
dat un loc sub o mas , unde putea s  se întind  pe podea. Dup  aceasta, 
p rintele Nicolae a fost trimis la Solovki. Matuşkaălui, înso it  de credin-
cioasa Ulyaşa, au pornit într-o lung  c l torie pentru a-l vizita. Când au 
ajuns şiăliăs-a permis s -l vad , p riŢtele a venit la ele b rbierităşiăslabăca 
un mort. Aceasta se întâmpla în timpul unui post – dar pachetele aduse 
de inu ilor era obligatoriu s  fie din carne. Ulyaşa a g tit cotlete din 
linte, pe care gardienii le-au luat drept carne. 

Dup  şedereaă saă îŢă Sţlţvki, p rintele Nicolae a fost trimis în 
nordul îndep rtat, împreuŢ ăcuăal iăde iŢu i, ca s  locuiasc  acolo. Ei au 
mers pe jos prin tundr , c lcând din movil  în movil .ă âŢ arii i-au 
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chinuit. Într-un loc c l tţriiă şi-au petrecut noaptea într-un paraclis 
abandonat. Trezindu-se, p rintele Nicolae a v zut c  dormea în fa a 
icţaŢeiă „C utarea celuiă pierdut”.ă Aceastaă l-aă îŢcurajată fţarteă multă şiă aă
sim it c  este sub acoper mântul Împ r tesei cerurilor. El singur a 
reuşită s  ajung  la destiŢa ie: restul nu au supravie uit, ci au murit pe 
cale. 

Ulyaşa, devotat  ca întotdeauna, nu l-a p r sit pe p rintele Nicolae 
nici aici. Ea a venit la el singur  într-un vagon, aducâŢdăuŢăcţşăcuăprţvi-
zii. Ea a c l torit mii de kilometri. Drumul mergea prin taiga. Adesea era 
uimit  de spectacolul luminilor nordice lic rind pe cer. Dumnezeu 
ÎŢsuşiă aă p zit-ţă şiă aă ajuŢsă îŢă siguraŢ . P rintele Nicolae era p zit de 
gardieni. Ulyaşa Ţuăşi-a pierdut speran a. Ea îi numea pe solda iă„Detka”ă
sauă „VaŢka”, îi b tea pe um ră şiă leă amiŢteaă deă prţpriileă lţră mame. 
„AcestaăesteăuŢchiulămeu”, le spunea ea; „elăm-a luat la sine când eram 
orfan  şiăm-aăcrescut.ăŞiăvţiăave i o mam  – aminti i-v  de ea. L sa i-m  
s  merg s  m ŢâŢcăcuăuŢchiulămeu!”ăIăseăd deaăpermisiuŢeaăşiăp rintele 
Nicolae mergea s  m nânce cu Ulyaşa.  

În cele din urm , p riŢteleăNicţlaeăşi-a isp şităperiţadaădeăpedeap-
s . A fost eliberat şiă iă s-a permis s  tr iasc  oriunde voia, cu excep ia 
provinciei Harkov.ăŞi, astfel, auăplecatăcuătreŢulăşiăseăaprţpiauădeă inta 
lţr.ăEiăîşiăspuneau unul altuia c  odat  coborâ i din tren nu aveau nicio 
idee ce vor face mai apoi. Conversa ia lor a fost auzit  de o femeie 
îmbr cat  simplu, care c l torea cu ei; ea era so ia unui preot exilat la 
care se ducea în vizit . Uitându-se mai îndeaproape, ea a recunoscut în 
chipul p rintelui Nicolae chipul unui preot. Ea i-a informat pe tov r şiiă
ei de c l torie c  în Oboyan era o m n stire secret . Le-a dat adresa. 
C l tţriiăauămersăacţlţăşiăauăsuŢat.ăC lug ri a port ri  le-aădeschisăuşa.ă
Aflând c  ei cereau ad post pe timp de noapte, c lug ri a le-a declarat 
categoric c  acest lucru era imposibil; ele însele se ascundeau şi, dac  ar 
fi început s  le permit  accesul celor din exterior, ar fi atras imediat 
aten iaă asupraă lţr.ă „Oricum, spune-iă egumeŢeiă despreă Ţţi”, a cerut 
p rintele Nicolae. Egumena nu i-a l sat s  aştepte, ciăaăveŢită repedeă şiă
într-un mod prietenos i-a invitat s  ia masa împreun  cuămaicile.ăŞiăceă
se întâmplase? În noaptea sosirii lor, Sfântul Serafim i-a ap rut 
egumenei în vis şiăi-a spus: „Serafim de Harkov vine la tine; primeşte-l”.ă
Batiuşka a izbucnit în lacrimiăşiăaăspus: „EuăsuŢtăp riŢteleăNicţlae”.ăDar, 
de fapt, el fusese c lug rit în Solovki cu numele Serafim. El nu s-a 
aşteptată s  se întoarc  în lumeă şiă s  mai tr iasc  mult, şiă aă primit 
tunderea în secret. Pe atunci, Ulyaşa Ţuăştiaăacestălucru, dar mai târziu, 
când locuiau în Oboyan, în timp ce p rintele Nicolae slujea Liturghia, ea 
l-a auzit, când primea SfâŢtaă Împ rt şaŢie, numindu-se pe sine 
ieromonahul Serafim. Nu a durat mult pâŢ ă ceă auă g sită uŢă aparta-
ment în Oboyan. P riŢteleă Nicţlaeă Ţuă ieşeaă Ţiciţdat ă îŢă timpulă zilei.ă
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Doar noaptea târziu ieşeaă afar , ca s  respire aer curat. El slujea 
Liturghia în fiecare zi. Proscomidia, cuăţăpţmeŢireăŢesfârşit  a celor vii 
şiă aă celţră adţrmi i, dura dou  ore. Uneori, c lug ri ele lui din Harkov 
veŢeauălaădâŢsulăŢţapteaăşiăastfelăelăpţv uia m n stirea lor secret . 

Ulyaşa locuia în Oboyan în des vârşit  ascultare fa  de p rintele 
Nicolae. Ea a fost tuns  în monahism de c treăelăşiăŢumit  Magdalena. 
Ea a g sit de lucru într-un spital, ca infirmier .ăPeăŢeaşteptateăaăveŢităuŢă
decret: to i cei semi-analfabe i erau obliga i s  treac  un examen con-
form programei de zece clase, sau altfel erau concedia i. P rintele Nico-
lae a început s -i dea lec ii Ulyaşei. El a scris o compunere cu titlul 
„DimiŢea aăîŢăsat”ăşiăi-a spus Ulyaşei s  o ia cu sine la exameŢăşiăs  o co-
pieze când este anun at  tema. Tema care s-a dat a fost într-adev ră„Di-
minea aă îŢă sat”.ă PeŢtruă examiŢareaă ţral , p rintele Nicolae i-a reco-
mandat Ulyaşei s  înve e pe de rost o anumit  pţezie.ă„CâŢdăvţrăîŢtrebaă
ciŢeăţăştie, s  ridici mâna”.ăŞi, într-adev r, au întrebat despre acea poe-
zieăşiăUlyaşa aăfţstăsiŢguraăcareăaăştiut-o pe de rost. Cu matematica a fost 
mai complicat, pentru c  p riŢteleă Nicţlaeă îŢsuşiă eraă fţarteă slabă laă
matematic . El a deschis un manual de algebr  şiăaăar tat o pagin  pe 
care Ulyaşa trebuia s  o memoreze. La examinare au întrebat exact des-
pre acea pagin . Ulyaşa a trecut examenul pentru programa de zece cla-
se şiădiŢăiŢfirmier  a devenit asistent . 

Al Doilea R zboi Mondial a venit. Din spitalul din Oboyan un grup 
deăpersţŢalămedicală aă fţstă trimisăpeă frţŢtă şiăUlyaşa f cea parte din el. 
P rintele Nicolae urma s  r mân  singur – b trân, bolnav, nepotrivit 
pentru munc , chiŢuitădeăîŢchisţriăşiăexiluri... Pe peronul g rii s-a f cut 
aranjarea personalului medical. To i erau chema i dup  numeăşiăaşeza i 
în tren. Ulyaşa nu a fost chemat . Trenul a plecat... Ulyaşa s-a întors 
acas .ăŞiăceăaăv zut? P rintele Nicolae st tea la rug ciune. Cârpa pe care 
st tea era toat  ud  de lacrimi. 

OraşulăObţyaŢăaăfţstăluatădeănem i.ăAuăfţstăpuşiăsţlda i în toate ca-
sele. C su a în care st tea p rintele Nicolae a fost de asemenea ocupat . 
I s-a propus s  doarm  pe jos. Cu toate acestea, solda ii nem i au fost 
atât de impresiona i de înf işareaă acestuiă B trân, care r mânea în 
permanen  la rug ciune, încât nu doar c  nu i-au luat patul, ciă îşiă
d deau jos pân  şiă papuciiă câŢdă iŢtrauă îŢă cameraă lui, ca s  nu îl 
deranjeze de la rug ciune. 

Curând a fost dus la Harkov, într-ţămaşiŢ  de spital. Aici, p rintele 
Nicolae s vârşeaăsfiŢtele slujbe în casa lui cu un num r mare de oameni 
prezen i. R zbţiulăeraăpeăsfârşite.ăRetragereaăŢem ilor a început. P rin-
tele Nicolae se hot râse s  mearg  în Vest, pentru c , dup  cum spunea, 
nu avea putere s -iăîŢfruŢteăpeăbţlşeviciădiŢăŢţu.ăCâŢdăaătrecut grani a
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patriei sale a plâns cu amar. Dar patria cereasc  îlăaştepta deja. Firul vie-
ii sale a fost t iat când a ajuns în Peremîşl. El a avut un atac cerebral. A 

fost internat în spital, unde a tr it mai multe zile. El a murit în ajunul 
praznicului Acoper mântului Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, pe 30 
septembrie (13 octombrie) 1943. 

Totul s-a întâmplat exact în felul în care îşiă descriseseă prţpriaă
moarte într-o poezie scris  cu dou zeci de ani înainte, în timp ce era în 
Petersburg, chiar la începutul Revolu iei. 

În aceast  poezie sunt descrise ultimele zile calde ale toamnei tim-
purii. Flori nu mai sunt. Frunzele de toamn  cad pe p mânt. Natura mu-
ribund  zâmbeşteăstins şiăîmpreuŢ  cu ea poetul sfânt îŢsuşiăîşiăsfârşeşteă
zilele sale p mâŢteşti.ăExactăaşaăcumăaădescris, aşaăs-au întâmplat lucru-
rile în fapt; exact un astfel de început de toamn . P rintele Nicolae, care 
nu se distingea printr-o frumuse e deosebit  în via , devenise mai mult 
decât frumos pe patul mor ii. Chipul s u purta pecetea unei alte lumi, a 
unei frumuse iăiŢexprimabileăîŢăcuviŢte.ăCaăşiăcâŢdăs-arăfiădeschisăţăuş  
în doritul alt p mânt, uŢdeă„dreptulăstr luceşteăcaălumiŢ tţrii”. 

 
(Când Sfântul Arhiepiscop Ioan Maximovici a fost informat, nu cu 

mult înainte de moartea sa, c  se preg tea tip rireaăbiţgrafiei p rintelui 
Nicolae, el s-aă bucurată multă şiă aă spusă c , în timpul tinere ii sale în 
Harkov, el l-a cunoscut bine pe p riŢteleăNicţlaeă şiă îlă ciŢsteaămultă peă
acest drept m rturisitor). 
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26. Episcopul Onufrie 

UN SFÂNT DIN KOLIMAăŞIăMAGADAN 

Pomenit la 12 iunie (†1938) 
 

Atunci mi s-a ar tat Domnul din dep rtareăşiămi-a zis:  
 CuăiubireăveşŢic  te-am iubit. 

Ieremia 31: 3 

F r  Mine nu pute i face nimic. 
Ioan 15: 5 

La Dumnezeu îns  toate sunt cu putin . 
Matei 19: 26 

În timp ce autorit ile sovietice c utau cu fanatism s  dezr d -
ciŢezeăcreştiŢismulăşiăs  iŢstalezeăîŢălţculăluiăuŢăvisăŢerealistăşiăutţpicădeă
fericire p mânteasc  – o idee condamnat  de P rin ii Bisericii cu secole 
în urm  sub forma ereziei periculoase a hiliasmului (sau milenarismu-
lui) –, Dumnezeu a ridicat oameni care au fost capabili s  aduc  fericirea 
peăcareăcţmuŢiştiiădţarăţăprţmiteau.ăAcum, dup  60 de ani de testare a 
obiectivelor mitice ale comunismului, cuărezultateăatâtădeădistructiveăşiă
negative, a devenit destul de clar pentru orice persoan  cu bun sim  c  a 
fţstăţăgreşeal , o ispit  îŢşel toare de la diavol, o frumuse e ( еле ь - 
prelest) satanic . De fapt, dac  a existat vreodat  o îndoial  în privin a 
existen ei r ului pe p mânt, experimentul sovietic al comunismului a 
dovedităştiiŢ ific c  r ul exist  într-adev r, nu ca teorie, ci ca o realitate 
vie. Adev rata fericire, pe de alt  parte – starea de profund  fericireăşiă
mul umireăliŢiştit  din inima omului, precumăşiădiŢăsţcietateaăsaăşi din 
legileăşiăguverŢulăeiă– Ţuăesteăşiăeaăţărealitate?ăBucuriaăprţfuŢd  şiăatţt-
cuprinz tţareăcareăseăţdihŢeşteăîŢăsâŢulăţmului, producând bine în fie-
care aspect al activit ii sale – este Hristos! Sfin ii lui Dumnezeu au g sit 
sursa acestei fericiri. Având picioarele bine înfipte în p mânt, nel sân-
du-se prad  fanteziei ner bd toare, ei posed  în mod realist adev rata 
fericire. Aceasta se g seşteă îŢă laŢ ul neîntrerupt de sfin enie care se 
trage din ÎnsuşiăHristţsăşiăaăfţstătraŢsmis  de la ucenicii S i pân  la noi, 
cei de ast zi. 

Chiar înainte de izbucnirea revolu iei, Rusia a produs un întreg 
„Ţţrădeămartori”, care c utauăŢuădţarăfericireaălţrăşiăaăcelţrlal i prin în-
gr direa protectoare a Sfintei Biserici Ortodoxe, ci au lucrat din greu la 
transfigurarea societ ii prin intermediul principiilor vie ii în Hristos. 
Un astfel de binef c tor al societ ii a fost episcopul Onufrie, care, dân-
du-şiăvia a lui Hristos, aăcâştigatăadev rata fericire înc  din aceast  via  
şiăaă împ rt şit-o cu fra ii s i. Oamenii care l-auăcuŢţscutăşiăauă îŢregis-
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trat pentru posteritate pu ine informa ii pre ioase despre el, to i dau 
m rturie despre bucuria duhovniceasc  profund  pe care au tr it-o în 
apropierea lui – care era cu Hristos – şiă aşteapt  r bd tori acel dorit 
moment când por ileăraiuluiăseăvţrădeschideăşiăîlăvţrăpriviădiŢăŢţuăpeăiu-
bitul lor arhip stor. 

La cump na dintre secole, Rusia era plin  de sfinte m n stiri. A-
proape în fiecare lun  r s rea o nou  comunitate monahal , unele din 
ele chiar pline de adev ra i asce i râvnitori. AuăîŢceputăs ăapar ăun nu-
m r de reviste religioase de înalt nivel (Strannik, Lectur  de suflet folo-
sitoare, Lectur  creştiŢ , Conversa ie de suflet folositoare, Pelerinul 
rus, Monahul rus, Cârma etc. ). Pelerinajele la locurileăsfiŢteăşiă laăm -
n stirileă şiă schiturileă îŢdep rtare erau foarte populare. Într-un cuvânt, 
r spândirea idealului monahal era sus inut  cu entuziasm de societatea 
care i-a adus ca jertfe lui Dumnezeu pe cei mai buni fiiăşiăfiiceăale sale.ăŞiă
aceste „jertfe”ăauăîmbr işatăcu entuziasm calea aleas  şiăcurâŢdăauăprţ-
dus o recolt  bogat  de virtu i pl cute lui Dumnezeu pentru întreaga 
Sfânt  Rusie. 

Literatura cu privire la b rba iiăşiăfemeileăcuăvia ăsfâŢt  din acea 
vreme arat  unirea intim  care existaă îŢtreă ţameŢiă şiă DumŢezeul lor 
iubit, Iisus Hristos. Multe relat ri din vie ile acestor pl cu i ai lui 
Dumnezeu au fost publicate îŢă multeă p r i şiă le-au inspirat tinerilor 
tem tţriă deă DumŢezeuă uŢă ideală realistă şiă accesibilă peŢtruă careă s  se 
lupte. Un tân r care a îmbr işată acestă ideală devremeă îŢă via  a fost 
viitorul ascet sfânt, episcopul mucenic Onufrie. 

  

II. TÂN RULăEPISCOP 

Episcopul Onufrie s-a n scut aproximativ cu zece ani înainte de 
cump na dintre secole. El a fost fiul lui Maxim Gagaliuk şiăa primit la 
botez numele de Antonie. Evident, Dumnezeu l-a chemat la calea mona-
hal  relativ devreme, judecând dup  faptul c  a devenit episcop curând 
dup  absolvirea Academiei Teologice din Petersburg. Nu cuŢţaştem m -
n stirea în care a intrat mai întâi, dar, din amintirile episcopului Necta-
rie (de Seattle), putem presupune c  era undeva în sudul Rusiei. Odat , 
într-o vizit  laăuŢăeŢţriaş, i s-auăţferităŢişteăstruguri. Respingând oferta, 
el a povestit despre un incident din primii ani de m n stire, care arat  
râvna sa ascetic . M n stirea era situat  într-ţă pţdgţrieă şi, pentru a 
merge de la biseric  la chilie, el trebuia s  treac  printre rândurile de vie. 
Într-o duminic  (sau într-o zi de s rb toare) vara, dup  ce primise Sfân-
ta Împ rt şanie la Liturghie, tân rul Onufrie se întorcea de la biseric  la 
chilia sa într-o adânc  stare de pioşenie dup  primirea Sfintelor Taine. 
Abunden a de struguri cop iă şiă îŢmiresma i i-a tras aten ia. S-a oprit. 
Era paceăşiăsţareăîmprejur,ăţăpaceăblâŢd ăi-a umplutăiŢima.ă„Ceăm re eă
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suŢtătţateăceleăcreateădeăDumŢezeu”, s-a gândit el. S-a gândit s  rup  un 
ciţrchiŢeădeăstruguriăşiăs  m nânce. Dar, de vreme ce înc  era mijlocul 
verii, Ţuă eraă uşţră s  rupi ciorchinele. Dup  ce a încercat în zadar s -l 
rup  cu mâinile sale, el s-a l sat în jos, pentru a-l rupe cu din ii. În acest 
moment, un gând i-a trecut prin minte: el, care tocmai se împ rt şiseăcuă
hrana cereasc  aă scumpuluiă Trupă şiă SâŢgeă ală Fiuluiă luiă DumŢezeuă – 
Creatorul lumii şi al tuturor celor din ea –, îşi umilea demnitatea, ca un 
dobitoc necuvânt tor, muşcâŢdă cuă guraă sa ciorchinele. Pentru a ine 
minte aceasta, el s-a hot rât s  nu se mai ating  de struguri toat  via a. 
Acest lucru l-aă şiă împliŢit, imitându-l în acest fel pe Sfântul Sava cel 
Sfin it, care, dup  ce în copil ria sa mâncase un m r furat, nu a mai 
mâŢcatăŢiciţdat ămere.  

În 1923, aă fţstă hirţtţŢită episcţpă şiă aă fţstă trimisă îŢă ţraşulă Krivţyă
Rog, în regiunea Cherson. Pe când era înc  arhimandrit, elăţbişŢuiaăs  
vizitezeăregiuŢeaăşiăacumădeveŢiseăprimul ei episcop. 

Este inut minte mai întâi ca tân r, blând, cu p răluŢgăşiăblţŢd, cu 
înf işareăascetic , nu foarte înalt, dar impun tţrăşiărezervat.ăMamaăluiăaă
povestit mai târziu c  „mâŢcareaăluiăţbişŢuit  era o prescur , Ţişteăcar-
tofi f r  sareăşiăţ bucat  deăpâiŢe”ăşiăc  îşiăpetreceaăŢţp ile în rug ciune. 
Fa a îi era slab , palid , cu tr s turi rafinate, ca sculptat  îŢăfildeşăsauăîŢă
cear ; într-adev r, avea chipul unui sfânt.  

Cuvânt rile lui erau impresionante, în special cele inute atunci 
când slujea Sfânta Liturghie. Deşiăp rea atât de coborât pe p mânt, atât 
de accesibil, atât de apropiat de oameni, caăşiăcâŢdăarăfiăfţstăţărud  apro-
piat , tţtuşiăeraăîŢtţtdeauŢaăuŢăpicădistaŢt, înstr inat de deşert ciuŢile 
vie ii – era un om nu din lumea aceasta.ăÎŢăacelaşiă timp, el era plin de 
via , caă şiă câŢdă ară fiă ştiut secretul fericirii profunde, elementareă şiă
excep ional de puternice din punct de vedere emo ional. Oamenii îi 
sim eau imediat t ria duhţvŢiceasc , erauăatraşiădeăc lduraăluiăşiă îlăur-
mau în acea realitate din alt  lume, unde îi conducea prin mijlocirea 
slujbelţrăbisericeşti, unde Dumnezeu este prezent în Sfintele Taine, prin 
istorisirile despre drep ii pl cu i lui Dumnezeu care, mul umit  apro-
pierii lor de Dumnezeu, au f cut fapte minunate în numele Lui, şiăprin 
predicile sale înfl c rate, care îi înt reauăpeă crediŢciţşiă cuă râvŢ  arz -
toare de a-L urma pe Hristos pe Golgota. Propria sa credin , atât de 
evident  îŢăcuviŢteleăşiăfapteleăsale, ac iona ca o scânteie care îi aprindea 
peă crediŢciţşi.ă Dară curând p rea c  a sosit timpul ca toat  sfin enia 
dobândit  de Sfânta Rusie s  fie pus  la încercare din cauza nelegiuirii 
crescâŢdeăşiăaăŢebuŢieiălupt torilor împotriva lui Dumnezeu. 

Catedrala episcopului Onufrie era Biserica Sfântul Nicolae, care 
mai târziu, în 1930, a fost distrus , aşa cum fusese distrus  Biserica În l-

rii în 1928. Biserica Acoper mântului a r mas în picioare, dar a fost 
transformat  în hambar. Relativ scurta perioad  a episcopatului Vl dic i 
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Onufrie în Krivoy Rig a fost ţăveritabil ăbiruiŢ  a ortodoxiei. Oameni de 
toate vârstele umpleau pân  la refuz biserica în care slujea el. Veneau 
diŢăsateleă îŢveciŢateăşiăparticipauă laă lungile slujbe. Mul i oameni tineri 
şi-au uitat feluritele distrac ii, precum filmeleăşiădaŢsurile, şiăsubăiŢflu-
en a sa au continuat s  fie aproape de Biseric  în ciuda propagandei atee 
a Komsomolului (Liga tineretului comunist). 

În vara anului 1924, episcopul Onufrie a fost arestat. Când a venit 
vestea despre plecarea sa, credinciţşiiădiŢăţraşăs-au gr bit la calea fera-
t . Trenul a plecat încet din gar . Vl dica Onufrie st tea la fereastra cu 
gratiiăşiă îiăbiŢecuvâŢtaăpeăţameŢi.ăCeăs-a întâmplat apoi este imposibil 
de descris: cu mare mâhnire, oamenii au c zut în genunchi cu respect 
înaintea iubitului lor arhip stţr.ăLacrimileăşiăstrig tele puternice ale tu-
turor au creat un mare suspin, care a cuprins turma r mas  orfan  pân  
când, în cele din urm , trenul a disp rut din vedere.  

În anul urm tor, episcopul Onufrie a fost numit la Elizabetgrad, 
conduc tor al eparhiei Odessa.ăÎŢă1927ăelăaăfţstăarestatădiŢăŢţuăşiăexilat 
în Krasnoyarsk. Apoi a slujit în catedrala din Kursk. Era un acuzator în-
fl c rat al renova ionismului în regiunea Odessa. Trebuie re inut faptul 
c  frumoasa catedral  din Odessa, care în cele din urm  a fost demolat , 
fusese închis  deăcţmuŢiştiăaprţximativăîŢăaceaăperioad . Dup  ţbişnui-
tul proces umilitor de scoatere a crucilor etc., uşileă auă fţstă blţcateă cuă
scâŢduriăşiăpeŢtruămultătimpăaăr mas în aceast  stare. O student  de la 
universitate, care locuia în apropiere, sa observat c  uneori, în toiul 
nop ii, o lumin  lic rea în interior. Ea a cercetat şiăaăaflat c  sataŢiştiiăîşiă
f ceauăgrţazŢicaălţră„liturghie neagr ”.ăCurajţaseleăsaleăcercet ri ulteri-
oare au dovedit c  sţvieticiiă cţmuŢişti, în timp ce propagau deschis 
minciunile ateismului, în realitate erau anti-teişti şiăsataŢiştiăpractican i 
(aşaă cumă s-a f cut public dup  venirea nem ilor). Acest lucru este 
evideŢtăşiă îŢăuraălţrăfa  de biserici, icoane, cruci, veşmiŢte preo eştiăşiă
monahale – fa  deă tţtă ceeaă ceă leă amiŢteşteă deă DumŢezeulă peă careă îlă
ur sc.  

 

III. LUPT TORăÎMPOTRIVAăRENOVA IONISMULUI 
 

Mama episcopului Nectarie de Seattle a fost fiica duhovniceasc  a 
stare ului Nectarie de la Optina, cu a c rui binecuvântare a fost tuns  
moŢahieămaiă târziu.ăDeşiă fţr ele anti-creştiŢeăţperauădejaăcuăputere în 
timpul anilor 1920, înc  era posibil, deşiăcuămareădificultate, s  se men-
in  leg tura cu sfin ii de la Optina. Ea se afla permanent în leg tur  cu 

ei în timp ce locuia în Harkov în acea perioad . Fiul ei Oleg (viitorul 
episcop Nectarie), care era atunci paracliser, îşiăamiŢteşteăurm toarele:  

„EpiscţpulăOŢufrieăaăajuŢsăîŢăHarkov în 1924, în toiul luptei dintre 
ţrtţdţcşiăşi Biserica Vie, şi imediat s-a dovedit a fi un adev rat stâlp al 
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ortodoxiei. Prima impresie despre el era a unui om din alt  lume. Era 
înalt, fţarteăslabăşiăpalid, caăşiăcâŢdăarăfiăavutătuberculoz . Era un mare 
nevoitor; acest lucru putea fi v zut în fiecare gest al s u, precumăşiă îŢă
marea sa concentrare, în st pâŢireaădeăsiŢeăşiăîŢărug ciunea neîncetat . 
Când intra în altar, simpla sa prezen  evţcaăţăliŢişteăprţfuŢd  chiarăşiă
printre cei mai g l giţşiăoameni.ăEraăcaăşiăcâŢdăarăfiă iŢtrat un sfânt. În 
timpul sfintelor slujbe, nimic altceva nu mai conta pentru el în afar  de 
rug ciune. De multe ori am avut ocazia de a-l ajuta în altar. El slujea cu 
nem surat  evlavie. Cu adev rat, el st tea înaintea lui Dumnezeu în tim-
pul slujirii Sfintei Liturghii, cu totul absorbit de rug ciune. În timpul 
slujbelor, elă cereaă liŢişteă des vârşit  din partea oamenilor. Odat , în 
timp ce st tea în scaunul s u de episcop în timpul Sfintei Liturghii, bi-
serica fiind plin  de oameni, o femeie nebun  a urlat tare de mai multe 
ori „Vl dica Onufrie”, strig t care a f cut ecou în biseric . Oamenii au 
început imediat s  o împing  afar  din biseric  în timp ce ea continua s  
strigeăîŢcetă„V-l- -d-i-c-a O-n-u-f-r-i-e”.ăElăaăavutăţăasemeŢeaăst pânire 
de sine, îŢcâtăŢiciăŢuăaă clipită şiă aă cţŢtinuat s  stea în pozi ia de drep i 
îŢaiŢteaăluiăDumŢezeuăÎŢsuşi.ăElăslujeaăcaăşiăcâŢdăarăfiăfţstădiŢăalt  lume; 
uneori ni se p rea c  ar fi fost prezent doar trupul s u. 

El nu a stat mai mult de doi sau trei ani în Harkov, dar în acel timp 
to i au ajuns s -l iubeasc  şiă s -l respecte foarte mult. Mama mea era 
sub c l uzirea duhovniceasc  a stare ului Nectarie de la Optina. Dar, de 
vreme ce Optina era foarte departe de Harkov şiăvremurile erau atât de 
rele, au ap rut multe întreb ri pe care nu i le putea pune stare ului Nec-
tarie. Ea s-aăîŢdreptatăspreăepiscţpulăOŢufrieăşiăastfelăelăaăîŢceputăs  ne 
viziteze acas  destul de des. El, de asemenea, avea mare respect pentru 
Sfântul Stare  NectarieădeălaăOptiŢaăşiălaăîŢtreb rile sale a primit multe 
r spuŢsuri aduse de la stare  de c tre mama mea, din vizitele ei acolo. 
Din nefericire, eram prea tân r pentru a în elegeăşiăpeŢtruăaă ine minte 
totul. 

Nu departe de Harkov era M n stirea Sfântul Nicolae; a fost în-
chis  de c treă cţmuŢiştiă şiă tţateă c lug ri ele au fost nevoite s  plece. 
Egumena a închiriat mai multe case în Harkov, unde c lug ri ele locuiau 
şiă ineau rânduiala veche a vie ii monahale. Episcopul Onufrie s-a retras 
şiăelăacţlţ.ăEl mergea la trapez , inea cuvânt riăşi, în general, era o pre-
zen  tonic  în acele vremuri groaznice de persecu ie.  

Sovieticii au folosit Biserica Vie ca pe o arm  de-a lor, în întreaga 
Rusie sudic  r mânând doar dou  mici biserici cu adev rat ortodoxe; 
restul au fost fie distruse, închise sau supuse sacrilegiului, fie au fost 
predate Bisericii Vii. Astfel, mica biseric  de la periferia Harkovului nu 
era doar plin  deăciŢstitţriăţrtţdţcşi, dar la un moment dat avea 24 de 
preo iă şiă 12ă episcţpiă careă slujeauă regulat, îŢă acelaşiă timp. Bineîn eles, 
aceştiăclericiăprţveneau din biserici închise sau erau transfera i dintr-un 
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loc într-altul. Astfel, ei nu aveau nici cas , şiăepiscţpulădeăHarkov, Con-
stantin, le oferea g zduire. Scaunul episcopal al episcopului Onufrie se 
afla de fapt la Elizabetgradăşiădţmiciliul s u în Harkov era doar tempo-
rar.  

Urm torul incident îl arat  pe episcopul Onufrie ca p stor iubitor 
şiăcare respecta cu stricte e ortodoxia autentic . Odat  a venit la dânsul 
un preot de la o biseric  îndep rtat ; c indu-se pentru faptul de a fi slu-
jit împreun  cu clerici ai Bisericii Vii, el l-a implorat pe episcopul Onu-
frie s -l primeasc  din nou în sânul ortodoxiei. La aceasta, episcopul 
Onufrie a r spuns c  eraădiŢcţlţădeăputerileăsaleăşiăl-a sf tuit s  mearg  
laăMţscţvaăşiăs  îl vad  pe Patriarhul Tihon (ceea ce plaseaz  incidentul 
înainte de moartea patriarhului, la 25 martie 1925); dar, între timp, a 
chemat-o pe egumen  şiă i-a poruncit s -l primeasc  pe bietul preot 
fl mând cu cea mai mare iubire, s -l invite la trapez , s -l aşeze la 
c ldur  şiăs -i ofere toate cele necesare pentru c l toria la Moscova. Dar 
elăîŢsuşiăŢuăvaăfiălaătrapez , ca s  nu petreac  în niciun fel împreun  cu 
un cleric al Bisericii Vii.” 

O fiic  duhovniceasc  a p rintelui Onufrie, care a p strat pentru 
noi unul dintre portretele luiăşiăţăpţezieăfrumţas  dedicat  lui, îşiăamiŢ-
teşteădeăelăîŢămţdulăurm tor:  

„În anii în care episcopul Onufrie era în Harkov, el a luat parte la o 
anumit  întâlnire anti-religioas  la teatrul de oper  din strada Rymarsk. 
Episcopul Onufrie, r spunzând unui orator ateu, l-a întrebat: «Hristos a 
fost vândut pentru 30 de argin i; tu pentru câ i L-ai vândut?» Aceast  
întrebare a provocat astfel de strig te încât întâlnirea a fost întrerupt  şiă
oamenilor li s-a spus s  plece. Chestiunea despre adev ratul motiv al 
ateismului fusese adus  în discu ie! 

Când episcopul Onufrie a fost întemni at în închisoarea Harkov, 
autorit ile sovietice au pl tit un criminal beat ca s -l omoare. Crimi-
nalul a spart pereteleă îŢchisţriiă şi, cu un topor în mân , s-a repezit la 
episcop. «Ce vrei?», l-a întrebat episcopul. «S  te omor.» «Ce i-am 
f cut? Ei bine, omoar -m .» DarăsimplaăvedereăaăsfâŢtuluiăaămişcatăatâtă
deămultăcţŢştiiŢ a criminalului împietrit, încât a fost impresionat pân  
la lacrimi.ăCrimiŢalulăşi-a aruncat tţpţrulăşiăaăr mas aşezat la picioarele 
episcopului, plângând, în timp ce episcopul îi vorbea despre Hristos. 
Aceasta a fost imaginea pe care au v zut-ţăgardieŢiiă câŢdăauă iŢtrat.ă Şiă
astfel, crimiŢalulăaăfţstăîŢchisăîŢăaceeaşiăcelul  cu episcopul.” 
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COPIII MOR IăÎNăINCENDIUL DIN HARKOV 
Când episcopul Onufrie se afla în Harkov, a fost un incendiu în 

Ţţuaăşcţal  de gramatic  Baturin de pe strada Maskalov. Mama a trei 
copii care mergeau laăaceaăşcţal  a relatat urm toarele:  

În ajunul Buneivestiri, 25 martie, administra ia ateist  a prezentat 
în mod deliberat o sear  de filme anti-religioase, la care s-au servit gus-
t ri. To iăcţpiiiădeă laăşcţal  au fost invita i, precumăşiăcţpiiiăpreşcţlari. 
În timpul prezent rii filmului, care era îndreptat împotriva Maicii lui 
Dumnezeu, s-a auzit un strig t: „Fţc!ăCţpii, salva i-v  vie ile!”ăÎŢtreaga 
cabin  de proiec ii era în fl c ri. S-a stârnit o panic  teribil ; nimeni nu 
era st pân pe situa ie. Sc rile de lemn erau deja cuprinse de fl c riăşi, în 
terţareăşi disperare, copiii au început s  sar  de la ferestre de la etajul 
patru. Pe strad , sub ferestre, s-a strâns un morman de trupuri ale 
copiilor. Primii c zu i erau to i mor i, dar copiii femeii au r mas în via , 
deoarece au c zut peste ceilal i copii. Aleea îngust  Baturinsk era plin  
deă cadavreă şiămul imea cuprins  de panic  împiedica pompierii s  ac-
ioneze. Aceast  mam , câŢdăaăalergatălaăşcţal , a v zut-o pe fiica ei cea 

mare iŢâŢdăuŢăcearşaf, împreun  cu un alt copil, pe care s reau de sus 
copiii. MamaăîŢfricţşat  s-a uitat cu ner bdare dup  cei doi copii ai s i 
maiămiciăîŢătumultulădeăţameŢiăşiătrupuri, şiăcurâŢdăaăg sit papucii fetei 
sale celei mai mici, Lucia. Când a scos-o de acolo, plin  toat  deăsâŢgeăşiă
de funingine, a v zut c  era în via , laăfelăcumăeraăşiăfiulăeiăcelămaiămare, 
Victor. Dumnezeu îi salvase. În dou  zile a avut loc înmormântarea co-
mun  a victimelor incendiului, bineîn eles, f r  participarea clericilor. 
De-a lungul str zii Maskalov, erau deschise aproape toate uşileăcaselor 
şi, când procesiunea funerar  a început s  se deplaseze, dou , trei sau 
patruăsicriaşeă ieşeauăpeăfiecareăuş  şiă seăal turau procesiunii. Se spune 
c  mul i p rin iă careă şi-au pierdut copiii în incendiu au suferit c deri 
nervoase. În leg tur  cu zvonurile care circulau în Harkov cu privire la 
cauzele acestei catastrofe, şefulă NKVDă aă publicată uŢă articţlă îŢă careă
avertiza c  cei care r spândeau veştiă falseă urmauă s  fie ancheta i. 
Num rul total al copiilor care au pierit în acest incendiu nu a fost 
niciodat  dat publicit iiă îŢămţdăţficial.ăAceştiăp timitori nevinova i au 
fost victime ale nenorociriiă cţmuŢisteă şiă sâŢgeleă lţr, precum cel al lui 
AbelăşiăalăpruŢcilţrădiŢăBetleem, strig  la cer. 

 

IV. P STORULăCU DARUL ÎNAINTE-VEDERII 

Pe 12 octombrie 1926, episcopul Onufrie a fost arestat din nou. De 
aceast  dat  el a fost exilat în Oskolul Vechi unde, deşiăera sub suprave-
ghere, avea oarecare libertate. Despre faima sa de om sfânt ne-a relatat o 
femeieăcareăacumălţcuieşteăîŢăNewăJersey, Maria Mostiko. 
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OskţlulăVechiă esteăuŢă vechiăţraşădeă ar , aflat în vârful unui mic 
deal, care mai demult era remarcat pentru bisericile sale frumoase. 
Acesteăbisericiăauăfţstătţateădistruseădeăbţlşevici.ăNimicăŢuăseăcţŢstruise 
îŢălţculălţrăşiăîŢăuŢeleălţcuriăseăg seau ruinele vechilor ziduri care ame-
nin au s  se pr buşeasc  peste oamenii care treceau pe acolo f r  b gare 
de seam .ăOraşulăeraă îŢcţŢjuratădeămiciăcartiereăşiăc tune, iar cele mai 
multe din biserici au fost închise sau erau folosite ca hambare. 

Ini ial, autorit ile l-au exilat pe episcopul Onufrie în Oskolul 
Vechi, uŢăţraşădeăprţviŢcieăiŢsigŢifiaŢt, pentru a-i limita influen a prin-
treăţameŢi.ăÎŢaiŢteădeăaceastaăfuseseăsubăarestăşiălţcuiaăîŢăexil. 

„LaăsfârşitulăaŢilţră1920, eu locuiam împreun  cu p rin ii mei lân-
g  ţraşulăOskţlulă Vechi, îŢă prţviŢciaăKursk.ă Nţiă ţbişŢuiamă adeseaă s  
mergemăîŢăacestăţraşăpeŢtruăaăţăvizitaăpeăsţraămeaămaiămare, care a stu-
diat acolo pân  în 1929. Vizavi de casa în care locuia sora mea eu aveam 
o prieten . În timpul uneia dintre vizitele noastre, prietena mea, aflând 
c  am sosit, a venit în fug  laăsţraămeaăşiăaăîŢceputăs  m  roage s  merg 
cu ea la Biserica Sfântul Nicolae, spunând c  în acea zi slujea un ierarh 
sfânt, episcopul Onufrie. Am ajuns la biseric  şiăamăfţstăimediatăuimit  
de înf işareaă episcţpuluiă – era slab, înalt, cu o fa  palid , aproape 
transparent  şiăsem ŢaăfţarteămultăcuăHristţsăaşaăcumăesteăîŢf işatăîŢă
icoaŢe.ă Elă slujeaă liŢiştit, f r  s  se gr beasc . Biserica era plin  de 
oameni, care se rugau cu mare concentrare. Dar ceea ce m-a uimit cel 
mai mult dintre toate acestea a fost aceasta: când, dup  sfârşitulă
Liturghiei, am venit împreun  cu al ii la episcop pentru a primi 
binecuvântarea lui, el m-a chemat pe nume, f r  s  m  fi v zut vreodat  
înainte. 

În ziua urm toare, am fost martora unei mari minuni: când episco-
pul a ridicat potirul în timpul sfin irii Sfintelor Daruri, dintr-odat  un 
copil a urlat tare. S-a dovedit c  acest copil, iŢută îŢăbra e de mama sa 
care st tea în fa a altarului, a v zut prin sfiŢteleăuşiăc  episcopul era cu 
totul în fl c riă şiăatuŢciăaăstrigat, lipindu-se de mama sa: „Mam , uite! 
Preotul va lua foc – esteăcuătţtulăfţc!”ăCţpilulăŢuăs-aăpututăliŢiştiăpeŢtruă
mult  vreme, repetâŢdăaceleaşiăcuviŢteăîŢăciudaăasigur rilor mamei sale 
c  nu era niciun foc. Toat  lumea din biseric  a auzit ipetele copilului, 
dar nu a v zut fl c rile. Când, dup  terminarea liturghiei, mama s-a 
apropiat de episcop pentru a primi binecuvântarea lui, ea i-a spus 
episcopului ce se întâmplase, dar episcopul, în smerenia lui, a spus c  nu 
a fost decât imagina ia copilului. 

Ceva mai târziu, laăsfârşitulăaŢilţră1930, o femeie evlavioas , care 
participa în permanen  laăslujbeleăbisericeştiăzilŢice, ne-a spus, mieăşiă
soacrei mele, despre o vindecare minunat  pe care o primise prin mijlo-
cirea episcopului Onufrie. Aceast  femeie suferea de o eczem  care nu 
doar c  îiă cauzaădurereăşiămâŢc rime pe întreg corpul, ciăţăţbligaăşiă s  
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tr iasc  absolut izolat, deoarece era extrem de contagioas . Dou  c lu-
g ri e care o vizitaser  s-au molipsit şiăeleăde aceast  eczem . Niciun tra-
tament medical nu îi aducea nicio ameliorare. Într-o astfel de stare ea 
nu-şiăpermiteaăs -l viziteze pe episcopul Onufrie, temându-se s  nu îl in-
fecteze pe vl dica; dar, auzind despre vindec rile care aveau loc prin ru-
g ciunile lui, ea a avut în cele din urm  curajul s -i scrie o scrisoare – ca 
unui sfânt. Într-o zi a îngenunchiat înaintea icoanei Sfintei Treimi care 
se afla într-un col  deasupra patului ei şiăpeŢtruămultătimpăeaăs-a rugat 
cu lacrimi lui Dumnezeu, chemându-l îŢărug ciuŢeăşiăpeăepiscţp, ca pe 
un om binepl cut lui Dumnezeu, ca s -i împlineasc  vindecarea. Obo-
sind din cauza îngenunchierii la rug ciune, ea s-aă îŢtiŢsă peă pată şiă aă
adormit. Într-un vis scurt a v zut c  episcopul era lâng  eaăşiăîmpreuŢ  
cu ea se ruga înaintea icoanei; apoi el a luat icoana de pe perete, a 
binecuvântat-o cu ea de trei ori, a ag ată icţaŢaă îŢapţiă laă lţculă eiă şiă aă
disp rut. Atunci ea s-a trezit. Ea a v zut c  icţaŢaăşiă tţateă celelalteă au 
r mas ca mai înainte, dar a sim it imediat c  era vindecat  des vârşitădeă
boala ei; nu mai sim eaănicio mânc rime, cicatricele disp ruser , şiă eaă
era complet s n toas . ÎŢăacelaşiă timpă fuseser ă t m duite şiă celeădţu  
c lug ri e surori care luaser ăeczema. Ea s-a sp lat şiăimediatăaăalergatălaă
episcop ca s -i mul umeasc  pentru vindecarea minunat . Dup  aceast  
minune ea mergea la templul lui DumŢezeuă îŢă fiecareă ziă şiă Ţuă lipseaă
niciodat  deălaăslujbe.” 

Iat  şiăalte cazuri care dau m rturie despre înainte-vederea episco-
pului Onufrie. 

1. O fat  care mergea adesea la biseric  şiă careă iubeaă fţarteămult 
slujbeleăbisericeştiă peă careă leă inea episcopul Onufrie avea un logodnic 
care locuia foarte departe. Periodic, el venea s  locuiasc  în Oskolul 
Vechi; poate c  era un student care f cea anumite cursuri acolo. El o cu-
noscuse pe aceast  fat , se îndr gostiser  şiătâŢ rul b rbat îi promisese 
c  seăvaăîŢtţarceăşiăţăvaălua de so ie. Episcopul îl aprecia pe tân rul lo-
gţdŢicăşiăi-a spus fetei c , pentru ca el s  se întoarc  şiăpeŢtruăcaăeiăs  fie 
ferici i în via a de familie, era necesar ca ea s  continue s  mearg  la bi-
seric , s  citeasc  acas  în fiecare zi Sfânta Evanghelieăşiă s  primeasc  
Sfintele Taine în fiecare duminic  cu credin . Cu trei zile înainte de ziua 
sosirii logodnicului, fata s-a îmboln vit; episcopul i-a dat Sfintele Taine 
şiă aămurită îŢă pace.ăMamaă feteiă plâŢgeaă şiă îlă acuzaă peă episcţpă c  nu le 
avertizase despre tragedia care se apropia, dar episcopul i-a r spuns c  
dac  i-ar fi spus tinerei fete, s n toaseăşiăîŢflţritţare, c  va muri în cu-
rând, ea ar fi c zut în dezn dejdeăşiăarăfiă fţstă lipsit  de împ r ia ceru-
rilor. De vreme ce petrecuse acea perioad  mergând la biseric , m rtu-
risindu-seă şiă primiŢdăSfâŢta Împ rt şaŢie, ea a fost logodit  cuă ÎŢsuşiă
Mirele ceresc, care a luat-o la El. 
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2. În biserica din satul Yamski slujea un preot b trân, p rintele 
Ioan, care era împov rat de prigonirea Bisericii – cu închiderea bise-
ricilţrăşiăarestulăclericilţr.ăPeŢtruăa-l consola, vl dica i-a spus c  va sluji 
în acea biseric  pân  la moarte. Batiuşka a crezut cuvintele episcopului 
str v z tţră şiă tţ iă eŢţriaşiiă erauăbucurţşiă de aceasta. Cu toate acestea, 
curând p rintele Ioan a fost arestat împreun  cu al i preo i; unii din ei 
auăfţstăîmpuşca i, iar ceilal i, împreun  cu p rintele Ioan, au fost urca i 
într-uŢă treŢă şiă trimişiă îŢă exil.ă Preţtulă b trân era cu totul epuizat din 
cauza c l toriei, şiădup  negr ita mil  a lui Dumnezeu, administra ia a 
considerat c  el era un caz f r  speran  şiăl-au scos afar  din tren, spu-
nând: „S -l l s m s  moar ; de ce ar trebui s  transport m un ca-
davru?”. S-a întâmplat s  treac  pe acolo câ iva rani dintr-un sat vecin 
şi, recunoscându-l ca preot din cauza înf iş rii sale, şiădescţperiŢdăc  
mai era înc  în via , au avut grij  de el, spunând c  Domnul le trimisese 
pe îngerul S u. P riŢteleă IţaŢă şi-a revenit, s-a întors în s tucul s u 
Yamski şiăaăcţŢtiŢuatăs  slujeasc  în biserica lui pân  la venirea armatei 
germane. Când a venit vestea c  p rintele Ioan murise în Yamski, oame-
nii care fuseser  sceptici atunci când p riŢteleăIţaŢăfuseseăarestatăşiăexi-
lat s-au convins de autentica înainte-vedere a episcopului Onufrie. 

3. Când am locuit în Oskolul Vechi, în timpul celui de-al Doilea 
R zboi Mondial, ţbişŢuiam adesea s  vizitez o femeie care avea o vac  şiă
ne vindea lapte. Odat  când am venit la ea ca de obicei pentru lapte, am 
auzit gemetele fratelui ei bolnav, ale c rui picioare se înnegriser  pân  la 
geŢuŢchiăşiă îiăcauzauădureriă teribile.ăAmăfţstăuimităs  o aud pe aceast  
femeie ipâŢdăşiăblestemâŢdu-l pe fratele ei suferind. Acest frate avusese 
înainte propriul s u apartament, darăîlăpierduseăşiăŢuăîlăacceptauăîŢăspi-
tal, deoarece spitalele erau pline de oameni r ni i. Am început s  îi 
vorbesc femeii, amintindu-i c  ŢuăesteăcreştiŢeşteăs  se poarte cu fratele 
ei bolnav în modul acela. Dar ea a continuat s  seăpţarteăurâtăcuăelăşiăl-a 
amenin at c  îl arunc  în strad  ca pe un câine, de vreme ce era vrednic 
de suferin eă şiă maiă mari.ă ExplicâŢdu-mi aceast  atitudine, care dup  
toate aparen ele era crud , ea mi-a spus urm tţareaăpţvesteă îŢfricţş -
toareă despreă frateleă ei.ă Elă aă fţstă cţmuŢistă şiă aă lucrată peă pţstă deă c l u 
pentru NKVD. El era bine pl tităşiăseăbucuraădeăuŢăapartameŢtămiŢuŢat.ă
Munca sa consta în împuşcarea preo ilţrăşiăaăaltţrăţameŢiăcţŢdamŢa i. 
El chiar se l uda c  primea 50 ruble în plus pentru fiecare gât. (Sovieticii 
aveau obiceiul de a-i for a pe oamenii condamna i s  se întoarc  cu 
spatele la c l u, care îi împuşca în spatele gâtului.) Acest frate spera s  îl 
omoare pe episcopul Onufrie, peŢtruăcareăaşteptaăs  primeasc  100 de 
ruble, dar episcopul profe ise: „Elă Ţuă vaă vedeaă mţarteaă meaă – eu voi 
muri în exil – darăelăvaăfiăpedepsităîŢămţdăîŢfricţş tor pentru faptele lui 
rele”.ăŞiăastfelăau fost împlinite cuvintele lui. 
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4. Am v zut adesea un preot care renun ase la demnitatea preo-
easc  şiădeveŢiseăateu, peŢtruăaăleăfiăpeăplacăbţlşevicilţr.ăElăchiarăţbiş-

nuia s  aduc  blasfemiiăluiăDumŢezeuăşiă îlăcalţmŢiaăpeăepiscţpulăOŢu-
frie. Vl dica a profe it c  acesta va avea o moarte groaznic  dac  nu avea 
s  se c iasc .ăŞiăceăs-a întâmplat? El a c zut de peăşirulădeătrepteădiŢtreă
paliere de la etajul al doilea. Pentru propaganda sa atee i s-a pl tit o 
pensie bun . Curând dup  acest incident, el a c zut diŢă acelaşiă lţc, 
pentru a doua oar , şiăaămurit, l sând în urm  o so ieăşiătreiăcţpiiămici. 

5. Odat , Vl dica Onufrie c l torea foarte încet din cauza unei 
mul imi care se îngr m dea în jurul vagonului. Un student ateu, auzind 
multe despre episcop, a dorit s  vin  mai aproape de vagon ca s  se uite 
pu in la dânsul. El a fost foarte surprins s  vad  c  episcopul, observân-
du-l în mijlocul mul imii, i-a f cut semn cu dragoste s  vin  şiăi-a dat bi-
necuvântarea lui Dumnezeu. Mai târziu, acest student a ajuns s  cread  
îŢăDumŢezeuă şiă şi-a dorit s  primeasc  demnitatea de preot. El a fost 
atunci arestat, exilată şiă împuşcat, dup  cum i-au informat pe p rin i 
prietenii s i la întoarcerea lor din exil. 

6. În cartierul Strele ki diŢăţraşulăOskţlulăVechi, se g sea o bise-
ric  în cinstea icoanei f c toare de minuni a Maicii Domnului din Kazan, 
peăcareăbţlşeviciiăpl nuiau s  o foloseasc  peăpţstădeăgrâŢar.ăEŢţriaşiiă
s-auărugatăferveŢtăşiăauăcerutărug ciunile episcopului Onufrie ca biserica 
lor s  fie salvat  de la pâng rire. Ei au ascuns icoana f c toare de mi-
ŢuŢiăşiăcuăteam  aşteptauăceeaăceăurmaăs  vin  asupra lor. Episcopul s-a 
rugatăşiă le-aăspusăeŢţriaşilţrăs  nu se tânguiasc , pentru c  biserica nu 
avea s  fie folosit  caăgrâŢar.ăŞi, într-adev r, când şefiiăsţvieticiăauăveŢită
s  inspecteze biserica, eiăauăridicatăţăparteădiŢăscâŢdurileăpţdeleiăşiăliăs-a 
p rut c  sub podea erau milioane de viermi, îŢă timpăceă îŢăacelaşiă timpă
eŢţriaşiiăcareăerauăprezeŢ i acolo nu vedeau niciun vierme. Oficialii so-
vietici au întocmit un raport despre starea nepotrivit  a bisericii pentru 
a fi folosit  ca grânar – în acest fel biserica a fost p strat , deşiă aă fţstă
închis . Biserica a r mas închis  şiăŢefţlţsit  pân  la venirea nem ilor, 
dup  care a fost imediat deschis  şiăs-auă iŢutăîŢăeaăslujbeleăbisericeşti. 

La fel de remarcabil  esteăşiăurm toarea minune, care a fost sem-
nalat  deămartţri.ăŞefiiă erauăuimi i de num rul enorm de oameni care 
participau la slujbele Vl dic i Onufrie în Oskolul Vechi, şiăauăhţt rât s -l 
cheme la biroul lor, caă s -iă iŢterzic  s -şi desf şţare activitatea misio-
nar  pe o scar  atât de larg . Când episcopul Onufrie a intrat în biroul 
lor, el a fost uimit s  vad  c  aceştiăşefiăsţvietici, caăşiăcâŢdăarăfiăfţstămiş-
ca i de curent electric, au s rit de pe scaunele lor, sco ându-şiăp l riile. 
Dup  plecarea episcopului, au început s -şiă fac  reprţşuriă uŢiiă altţra, 
întrebându-se de ce fiecare din ei a s rit în picioare, sco ându-şiăp l ria. 
S-au în eles între ei ca, la urm toarea vizit  a episcopului, s  r mân  li-
Ţişti i, cu p l riile pe cap. Cu toate acestea, nu s-a ales nimic de hot râ-
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rea lor: când episcopului Onufrie i s-a ordonat din nou s  se prezinte la 
birou, s-a întâmplat acelaşiălucru.ăEpiscţpul, fiind v z tor cu duhul, le-a 
spus s -şiăridiceăp l riileădeăjţsăşiăs  r mân  aşeza i. Ei au replicat emo-
iona i: „Nu, domnule, noi putem sta un pic în picioare şiădumneavoas-

tr  v  pute iăaşeza, s  v  odihni i pu iŢăşiăapţiăs  v  duce i acas ; când 
vom avea din nou nevoie de dumneavoastr , v  vţmăchema”. 

Vl dica Onufrie a venit în Oskolul Vechi cu mama sa vârstnic . A-
colo vl dica se afla sub observa iaăNKVDăşiăîiăeraăiŢterzisăs  mearg  aca-
s  la eŢţriaşii s i, chiar şi la cei bolnavi, ceea ce îi cauza mare întristare. 
Convingându-se c  era imposibil s  fie ascuns  lumina sub obroc, chiar 
şiăîŢtr-o zon  rural  de provincie, şiăc  oamenii veneau de departe ca s  
îl vad  pe p storul lor iubit, autoritatea atee l-a arestat din nou pe vl di-
caă şiă l-a exilat. Mama sa a murit curând dup  exilarea sa din Oskolul 
Vechi. 

EŢţriaşiiă iubitţriă auă îŢcepută s -i trimit  pachete la închisori, aşaă
cum mai înainte i le aduseser  la apartament. Vl dica împ r ea totul ne-
vţiaşilţrăşiăexila ilor care erau împreun  cu el în lag rul de concentrare. 
De inu ii îl iubeau foarte mult pe vl dicaă şiă îŢtţtdeauŢaă îŢcercauă s  
îndeplineasc  pentru el cele mai grele munci. Episcopul a fost exilat în 
total de doisprezece ori. 

În cele din urm , pachetele care îi erau trimise au început s  fie re-
turnate de c tre sistemulăpţştal, de unde se putea deduce c  episcopul 
nu mai era printre cei vii de pe p mânt, ci c  era acum în lţcaşurileăce-
reşti, împreun  cu restul noilor mucenici ai Rusiei care au suferit din 
parteaăcţmuŢiştilţrălupt tori împotriva lui Dumnezeu.  

 

V. DRUMUL SPRE KOLYMA 

Şiăastfel, la 9 noiembrie, 1929, episcopul Onufrie a fost din nou ares-
tată şiă s-a comunicat c  a fost trimis în Urali. În anii „cţlectiviz rii”ă sţ-
vieticeăbarbareăşiăai exil rii celor mai buni cultivatori de grâu ai Rusiei în 
lag rele de concentrare, clerulăaăfţstăşiăelălichidatăsistematic.ăMitropolitul 
de Odessa, Anatolie (Grisiuk), care îl pomenea întotdeauna pe Mitropoli-
tul Petru în calitate de îŢtâist t tţr al Bisericii, era arestat în acea peri-
oad ; sora sa, so ia viitorului Mitropolit Alexei de Vilna (de asemenea ucis 
de spionii sovietici), a murit din cauza şţcului în momentul când l-au 
arestat. Au urmat aresturile episcopilor vicari: Partenie Brianskikhă şiă
Onufrie, care fusese liber – bineîn eles pentru scurt  vreme. De la 
sfârşitulăluiă1934ăşiăpâŢ  la cel de-al Doilea R zboi Mondial, sudul Odessei 
şiă Chersonul nu au avut nici p stţriă şiă Ţiciă biserici, în ciuda infamei 
tr d ri serghianiste. Episcopul Onufrie a fost trimis în teribilul lag r de 
concentrare din estul Siberiei, cunoscut ca magistrala Baikal-Amur. 
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A fost nevoie de nou  luŢiăpeŢtruăaăajuŢgeăîŢăţraşulăChita, în Sibe-
ria central . De inu ii au fost îmbarca i în vagoane de marf , ca vitele, 
sub escort  armat . La fiecare popas se f cea o perchezi ie am nun it  
peăacţperişuriăşiăsubăvagoane, pentru descoperirea eventualilţrăevada i. 
De inu ii care au murit în timpul acestei p r i a c l toriei au fost 
arunca i de pe poduri în râuri sau au fost azvârli i din tren în p dure. În 
Chita to i de inu ii au fost riguros cerceta i, verifica i dup  liste de mai 
multe ori pe zi, perchezi iona iă şiă fţr a i s  mearg  la baia lag rului, 
unde li se tundea p rulăşiăerauăb rbieri i; clericii nu erau o excep ie: un 
gardian le inea mâinile la spate, un al doilea le iŢeaăcapulăşiăalătreileaăle 
b rbierea p rul. 

În a treia zi, to i de inu ii au fost alinia iăşiăfţr a i s  mearg  în pas 
deămarşăpâŢ  la port, uŢdeăauăpţstăpuşiăîŢtr-o barj  şiăduşiămaiăîŢtâiăpeă
râul ŞilkaăşiăapţiăpeărâulăAmurălaăBlagţveşcensk. Acolo s-au oprit peste 
Ţţapteăşiăaădţuaăziăs-a verificat prezen a din nou, s-aăf cutăperchezi ia, 
inspec ia sanitar  şiă repartizareaă de iŢu ilţr. Bineîn eles, ca întotdea-
una, comisia i-a g sit cţŢsideratăpeătţ iăap iăde munc .ăÎŢăaceeaşiăziăauă
fost for a i s  mearg  laăperiferiaăţraşuluiăîŢtr-un alt lag r, îŢăşiruriăluŢgiă
de peste o mie de oameni. Ei erau „armataă deă lucru”,ă dup  cumăţbiş-
Ţuiauăşefiiăsţvietici s -şiăŢumeasc  victimele. În timp ce treceam de râul 
Bugunda, ei au v zut într-uŢălţcăîŢaltăşiăpitoresc, înconjurat de p dure, 
fosta M n stire a Adormirii Maicii Domnului (ridicat  în 1905); pe 
vârful bisericii, în loc de cruce, atârŢaă uŢă steagă rţşuă cuă îŢsemnele 
cabalisticeăaleăciţcaŢuluiăşiăaleăsecerii.ăÎŢăacestălag r se g seau deja mai 
multe mii de de inu i. Noii de inu i au fost muta i în bar ci f cute din 
scânduri pline de g uri; erau împrejmui iă cuăţbişnuitul gard de sârm  
ghimpat  şiă deă turŢuriă deă veghe îŢă careă st teauă pazŢiciă cu arme 
automate. Diminea a, dup  ţă„sup ”ăapţas  de linte, ei auăfţstăduşiădiŢ-
colo de turnurile de veghe, în zona de munc , pentru a s pa p mântul. 
Unora dintre diviziile de lucru li se d deau lope i, altora târn coape sau 
c ru e pentru a transporta murd ria. Unii de inu i se aflau acolo de ani, 
c rând mizerie pe distan e de kilometri, îŢaiŢteăşiăîŢapţi. 

În acest lag r îngr m dit se g seau deja mai mul i episcopi, unii în 
vârst ădeăpesteăşaizeciădeăaŢi.ăÎŢăafar  de episcopul Onufrie, se mai aflau 
episcopul Antonie Romanovski, IţsifăOrekhţvăşiăVarsaŢufieăLuzin. Nici 
unul dintre aceştiaă Ţuă îşiă ascuŢseseă demŢitateaă clerical ; ei le d deau 
sfaturi celorlal i de inu iă şiă îiă ajutauă ţricumă seă putea.ă Aici, în zilele de 
lucruă şiă uŢeţriă şiă Ţţp ile, episcţpiiă îşiă amiŢteauădeă cuviŢteleă spuseă de 
Hristos Sfântului Petru: Adev rat, adev rat zic ie: când erai mai 
tân r, teăîŢciŢgeaiăsiŢgurăşiăumblaiăuŢdeăvţiai; dar, când vei îmb trâ-
ni, vei întinde mâinileă taleăşiăaltulă teăvaă îŢciŢgeăşiă teăvaăduceăuŢdeăŢuă
vţieşti (Ioan 21: 18). 
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Orice slujb  bisericeasc  era, bineîn eles, strict interzis , dar noi 
avem indicii despre cum seăprţcedaătţtuşi, în tradi ia catacombelor: se 
s vârşeau înmormânt ri, se botezau oameni, se hirotoneau preo iă şiă
chiar episcopi (acest lucru era posibil când mai mul i episcopi erau îm-
preun ). Ca regul , to i de inu ii erau în mod constant muta i dintr-un 
lag r într-altul, astfel încât ierarhii trebuiau s  fac  hirotoniile repede 
înaiŢteădeăaăfiătrimişiămaiălaăŢţrd, în groaznica regiune KţlymaăşiăîŢăla-
g rele arctice ale mor ii. 

Kolyma este o regiune muntoas  de-a lungul râului Kolyma, aflu-
en ii s i extinzându-se de la Oceanul Arctic pân  în sud, la Marea Oho k 
– la Magadan. Aceast  zon  a devenit important  la începutul anilor 
1930 ca viitor loc pentru produc ia de aur la scar  larg , dar a fost cu-
noscut  de pe la jum tatea anilor 1930 în întreaga lume drept locul unui 
mare sistem de lag re de munc , unde liderii statului sovietic erau 
responsabili pentru atrocit i de nedescris. Magadan, portul principal 
din aceast  zon , este locul unui mare lag r de deten ieă traŢzitţriuă şiă
este folosit adesea pentru a se face leg turaăcu întreaga parte de nord a 
Siberiei, cu vastul s u spa iu de lag re ale mor ii pres rate în interiorul 
muntos. În aceste lag re ale mor ii, „duşmaŢiiă pţpţrului”ămuŢceau ca 
vitele necuvânt toare, la temperaturi sub zero grade, murind de frig, de 
fţameăşiădeăţbţseal  – de obicei la scurt timp dup  sosirea lor, din cauza 
lipsei de mâncare, de haiŢeăşiăde ad post adecvat.ăDeşiăscţpul ini ial al 
acestor lag re a fost extragerea aurului, folosind ca muncitori de inu ii 
din închisori, în câ iva ani au devenit locuri pentru exterminarea 
milioanelor de oameni a c ror singur  crim  era c  aveau idei contrare 
regimului ateu. Dup  ce erau c ra iă caă viteleă priŢă Siberiaă şiă îmbarca iă
mai multe mii o dat  din Vladivostok spre Magadan sau spre porturi la 
Marea Arctic , de inu ii erau trimişiăîŢădiferiteălţcuriădiŢăiŢteriţr, unde 
erau for a i s  munceasc  pân  ce c deau aproape mor i. Singurii care 
au avut vreodat  şaŢsaăsupravie uirii erau criminalii de rând, care erau 
uneori îndeajuns de puternici pentru a îndura condi iile aspre. Când 
deveneau inutili din punct de vedere fizic, „cţŢtra-revolu iţŢarii”ă erauă
purăşiăsimpluăextermiŢa i – câteva suteăîŢăfiecareăzi.ăDeălaăsfârşitulăaŢilor 
1930 pân  laă sfârşitulă aŢilţră 1950, Kolyma a fost probabil cel mai 
neîndur tor lag r de concentrare din întreaga lume, comparabil cu 
lag rele Tamnikov şiă Sţlţvkiă diŢă aŢiiă ’20ă şiă cuă lag rele de la canalul 
Marea Baltic  – Marea Alb  diŢă aŢiiă ’30; în fiecare dintre acestea au 
pierit anual milioane de oameni, ca rezultat al unui mod de via  
conceput s  submineze îns şiăexisteŢ a sufletului uman. Kolyma este un 
simbol al realiz rilor sovietice, fructul hiliasmului, o pregustare a 
împ r iei lui Antihrist pe p mânt.  
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VI. UN MIEL DUS LA JUNGHIERE 

Pentru a ajunge la Kolyma, de inu ii au fost îmbarca i pe vaporul 
„SahaliŢ”ăşiăauăc l torit de-a lungul râului Amur la Nikolaevsk. De acolo, 
în vapoare americane (aduse din Statele Unite în schimbul aurului 
ob inut din munca sclavilor de la Kolyma), de inu ii au traversat Marea 
Oho k spre p mântul Magadan. Poposind în Oho k, de inu ii sclavi au 
fţstăduşiăpe jos kilometri întregi, sub escort  bine înarmat , prin taigaua 
deas , pe malurile râului Kolyma. În p dure chiar şi ziua, dar mai ales 
noaptea, nori de ân ari agresivi care în eap  îi transformau pe oamenii 
neproteja i, epuiza iă şiă cuă tţtulă pierdu i, în umbre zdren roase, 
însângerate, desfigurate şiă mişcâŢdu-seă cuă greu.ă Fiecareă îşiă fţlosea 
ultimele puteri pentru a nu se pr buşi, pentru c  altfel paznicii îl 
„îŢ epau”, adic , îl tr geauă peă Ţefericită îŢă bţscheteă şiă îiă îŢfigeauă îŢă
stomac un ruş ascu it, astfel încât s  nu scape. Era bine cunoscut 
faptul c  un gardian nu era responsabil de uciderea unui de inut, dar 
peŢtruăuŢulăevadatăîşiăriscaăprţpriulăcap. 

Pentru a confirma astfel de ac iuni inumane, s  ne amintim memo-
riile de inu ilţrădiŢăSţlţvkiăşiădeălaăcaŢalulăMareaăBaltic  – Marea Alb . 
Pe vremea când tor ionarii Dzerjinski şiăBahrmaŢăerauăresponsabili de 
Solovki, erau acolo un preot exilat cu numele de Uspenski şiă fiulă s u. 
Fiul a ob inut în curând slujba de gardian. El escorta grupuri de de inu i 
de la un lag r la altul; se pare c  priŢăcruzimeaăsaăaăcâştigat încrederea 
NKVD-ului. Într-o iarn , în timpul unui viscol, el a trebuit s  escorteze 
un grup de de inu iăpriŢtreăcareăseăaflaăşiăprţpriulăs u tat . Deja b trân 
şiăbţlŢav, tat l nu putea merge bine prin z pada mare; el se împiedica 
adeseaăşiăc deaăşiăseăp rea c  îŢcetiŢeşteădefilarea. Atunci, fiul depravat 
i-a ordonat tat lui s u s  se dea într-o parte în bosche i şiăl-aăîmpuşcat.ă
Împuşc turile au f cut ecou prin p dureă şiă priŢă viscţlulă deă laă Sţlţvki, 
al turi de cântecul vânturilor nordice, îmbr câŢdăîŢăveşmiŢteăalbeădeăz -
pad  pe noul preot mucenic. În prim vara urm toare a fost descoperit 
nestricat trupul protopopului (cu un glonte în spatele gâtului). Erau sfin-
teleămţaşteăale unui sfânt. Dar fiul Uspenski, f când o astfel groz vie, a 
fţstărecţmpeŢsatădeăşefiiăNKVDăcuăţăprţmţvareăşiăs-a bucurat de o în-
crederea lor temporar . Pentru urm tţriiă aŢiă elă aă fţstă şefulă lag rului 
DealulăUrsuluiăşiăal tuturor lag relor de concentrare de dincolo de Lacul 
Onega, pân  câŢdăaăfţstăîmpuşcatăîŢătimpulăepur rii Ejov. În vremea sa, 
un alt nemernic f r  mil  era asistentul s u în regiunea Povene ki a 
canalului M rii Albe, un fost credincios de rit vechi, Ikonnikov. 

Supravie uitorii sinistrei expedi ii au ajuns în cele din urm  la râu. 
Pe rm erau mai multe bar ciă faŢtţmaticeăşiăuŢădţcăruiŢatăpeŢtruăva-
poare. Aici, to i de inu ii au fost îmbarca iă într-o barj  şiă îŢtr-un vapor 
relativ mic, „Cucul”, cu care auăplecatăşiăauăc l torit în josul râului de-a 
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luŢgulămalurilţrăluiăauriiăşiăpriŢăp duri virgine, aducând o nou  recolt  
de sclavi în minele de aur unde se aflau deja zeci de mii dintre ei, con-
damna i la o moarte prematur ; mişuŢauăcaăfurŢicile, ŢeştiiŢdăŢiciădeăzi-
le de iarn  şiăŢiciădeăŢţp i de var , extr gând, chiar cu propria respira ie, 
aur pentru idolatria sovietic  atee. 

Lag rul de concentrare KţlymaădiŢăteritţriulăMagadaŢăeraăuŢăaşe-
z mânt la fel ca toate lag rele sovietice: cu gardurile de sârm  ghimpat , 
cu turnurile cu gardieni pururea vigilen i, cu apelurile de sear , mânca-
rea slab  şiăcţŢdi iile de munc  inumane... Singura diferen  era c  de la 
Kolyma nu aveai unde s  fugiă şiă ŢimeŢiă Ţuă seă l sa prad  animalelor 
s lbatice. Zilele de odihn  erau adesea transformate în zile de munc  în 
onoarea unor realiz ri sovietice sau în cinstea unuia dintre mul ii tirani 
ca Lenin sau Stalin. De obicei, la începutul lui septembrie naviga ia se 
ţpreaă şiă îmbarc rile noilor muncitori sclavi erau amânate pân  în 
prim var . Oamenii care mureau în timpul iernii erau înlocui i în var  
cuăŢţiă„duşmaŢiăaiăpţpţrului”ăşiăastfelăseăcţŢtiŢuaăaŢădup  an. Aceasta 
era atmosfera în care episcopul Onufrie avea s -şiă încheie c l toria sa 
p mânteasc .  

Un martor, arhiepiscopul Atanasie Saharov, scria: „De neuitat au 
fost mai ales vremurile de cea mai crunt  dezn dejde, când plângeam 
dup  raiul pierdut – posibilitatea de a s vârşiăsfiŢteleăslujbeăaleăluiăDum-
nezeu. Vine Vinerea Mareă şiăŢţiăsuŢtemăîŢăp dure, scufundându-ne în 
norţiulăcuămuşchi, fiind oricând în primejdia de a c dea într-ţăaşaăŢu-
mit  «gaur  de lup» acoperit  cu z pad ; oricine c dea în ele era pierdut 
instantaneu. Într-o astfel de atmosfer  ne m rturiseam unii altora, ne 
descopeream unul altuia secretele, cele mai sfinte gânduri...” 

Mul iă crediŢciţşi, recunoscând în cel cu care lucrau împreun  un 
preţtăsauăuŢăepiscţpăşiăştiiŢdăbiŢeăc  viitorul nu mai purta nicio speran-

 de revenire la via a din lume, le cereau acestor episcopi s -i tund  c -
lug ri; îŢă acestă felă eiă îşiă acceptauă sţartaă caă peă ţă ascultareă mţŢahal . 
Aceştiăc lug ri secre i umpleau golurile în rândurile lupt torilor duhov-
niceşti v zu i, comb tând prin puritatea suferin elţră şiă patimilor mân-
tuitoare for eleăreleăaleăduşmaŢuluiămâŢtuiriiăŢţastre.ăCuŢţaştemăcâ iva 
care au fost c lug ri iăîŢăacestămţdăşiăştimăc  m rturia lor este adev ra-
t . Acolo au întâlnit sfin i adev ra i. Cine poate în elege viziunile dulci 
care li se revelau acestor miei nevinova iăaiăluiăHristţsăpeăcâŢdăerauă(şiă
înc  suŢtăşiăast zi)ăduşiăspreăjuŢghiere?ăCiŢeăpţateăspuŢeăceăpre  se pl -
teşteăast zi pentru p strarea ortodoxiei în mijlocul acestei genera ii stri-
cate? Într-adev r prin rug ciuŢileă şiă priŢă jertfeleă lţră îŢc  mai d inuie 
lumea. 

Aiciă aă fţstă ştears  ultima urm  a existen ei p mâŢteştiă aă episco-
pului Onufrie. Sfin enia sa, f r  îndoial , i-a dus pe mul i în rai. În 1938 
au ajuns zvonuri la turma sa îndep rtat  din sudul Rusiei europene des-
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pre faptul c  fuseseă împuşcată îŢă timpă ceă îŢcercaă s  evadeze, dar acest 
zvon era nefondat. Aproape nimeni nu se mai întorcea din Kolyma. 

Este de în elesădeăceăcţmuŢiştiiăg seau necesar s  chinuiasc  şiăs  
distrug  un astfel de om bun: r ul dispre uieşteăbiŢeleăşiălumiŢa, deoare-
ce acestea Îl reflect  pe Dumnezeu. Cei care cred cu adev rat în comu-
nism ca filosofie idealist , bineîn eles, nu pot explica de ce, pentru a a-
duce omului fericirea pe p mânt, era necesar s  fieăchiŢuităşiădistrus un 
astfel de exemplu de bun tateăşiăvirtuteăcaăepiscţpulăOŢufrie. Dar putem 
în elege aceasta pe baza înv turii patristice ortodoxe despre orbirea 
duhţvŢiceasc : cţmuŢiştiiăcauzeaz  astfel de suferin e deoarece conşti-
in a lor este impur  şiămurdar ; ei sunt într-ţăstareădeăîŢşelareăşiăviseleă
lor m re e de îmbun t ire uman  sunt doar un miraj care ascunde in-
ten iaăucigaş , de fapt, a sistemului lor. 

Fie ca exemplul celor care, precum episcopul Onufrie, au suferit şiă
auă câştigată biruiŢ a asupra slugilor lui Antihrist, s  ne salveze de la 
aceast  groaznic  îŢşelare!ăAmiŢ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



356 
 

 

27. Preotul mucenic Ilie 
ŞIăMATUŞKA SA, EVGHENIA CETVERUKHIN 

Pomenit la 16 februarie (†1934) 
 

CâŢdăţmul,ăpeădepliŢăşiăcuăadev rată(adic ă 
iubindu-L, considerându-LăsiŢgurulăadev r 

 în via ),ătreceădeăpartea acestuiăAdev răveşŢică 
sau,ădimpţtriv , se întoarce deplin de la El, el  
Ţuămaiătr ieşteăşiăesteăţbligatăs ămţar .ăElăaă 

trecut prin tot ceeaăceăpţateăs ăţfereăvia aă 
aceasta şiăa ajuns la maturitate pentru viitor. 

 
Sfântul Gherman, Noul Mucenic 

 
Via a p rintelui Ilie este strâns legat  de dreapta sa so ie dat  lui 

de Dumnezeu, care i-a împ rt şităpe deplin suferin eleăşiăbucuriile.ăEv-
ghenia era o fat  foarte evlavioas , care îşiădorise s  devin  c lug ri , 
dar, la sfatul stare ului Varnava de la schitul Ghe imani, a început s -şiă
caute un mire evlavios. P rin iiă luiăIlieăîşiăpuseser  mari speran e în el, 
de vreme ce era un student str lucit la universitate, dar, dup  ce a cu-
noscut-o pe Evghenia, cei doi au început s  citeasc  c r i duhţvŢiceştiă
cu seriozitate; el a renun atălaăuŢiversitateăşiălaăţăcarier  ispititţareăşiăaă
intrat la Seminarul Sfântul Serghie de la Lavra Sfânta Treime. 

Familia Evgheniei tr ia în ascultare fa  de sfin ii stare i. Mama sa 
cuŢţşteaămul i stare iă şiămergeaă adeseaă s -i vad . V zând aceasta, Ilie 
Nikolaevici şi-a dorit de asemenea s  aib  un stare  care s -i c l uzeas-
c . Evghenia l-a sf tuit s  mearg  la Schitul Ghe imani, la stare ul Var-
nava. În ziua urm toare tân rul seminarist a mers la stare . Stare ul l-a 
primit cu bun tate, l-aăaşezat, a adus un samovar de undevaăşiăaăîŢcepută
s -i dea s  bea ceai; tot timpul a spus, mângâindu-l pe cap: „Tuăeştiămu-
ceniculămeu.ăTuăeştiăm rturisitorulămeu”.ăApţiăi-a dat mai multe cuvinte 
de înv tur  şiă l-a l sat s  plece. Seminaristul fericit s-a întors la casa 
de oaspe i.ă ÎŢă sfârşit, avea un c l uzitor duhovnicesc c ruia putea s -i 
încredin eze întreaga sa via . Seara s-a dus la biseric  şiă cu uimire a 
auzit c  îl pomeneau pe r posatul de curând ieromonah Varnava! Fapt 
ce a fost cu adev ratăţăuimireăşiăţămâhŢireăcâŢdăaăaflatăc , la numai câ-
teva ore dup  ce plecase de la el, stare ul Varnava murise. Sup rat, s-a 
întors acas . 

Dar Domnul nu a l sat neîmplinit  cererea sincer  a sufletului s u 
credincios. Dup  o vreme, colegii s i de seminar s-au oferit s  îl duc  la 
Sih stria Zosima, care nu era departe de Lavra Sfintei Treimi, ca s -l 
vad  pe stare ul Alexei Sihastrul (cel care avea mai târziu s  trag  sor ii 
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pentru alegerea Patriarhului Tihon). Ilie a acceptat cu bucurie. Stare ul 
i-a primit c ldurţsăşiăcurâŢdăaădeveŢită îndrum torul duhovnicesc al lui 
Ilieă şiă ală lţgodnicei sale. Când i-a v zut prima dat  împreun , el a 
strigat: „Ce înalt este el, cât de mic  esteă ea!”ă Şiă îŢtr-adev r, Ilie era 
fţarteăputerŢică şiă îŢalt, un adev rat cavaler, în timp ce Evghenia era o 
fat  mic  şiăfragil . Cu binecuvântarea stare ului Alexei se întâlneau de 
dou  ori pe lun  îŢă casaă EvgheŢieiă şiă deă dţu  ori pe lun  îi scria o 
scrisoare, pe care mama Evgheniei o citea înainte întotdeauna; şiăastfel 
au trecut mai mul iăaŢi.ăIlieăaătermiŢatăsemiŢarulăcuăsuccesăşiăaăîŢceput 
s  studieze la Academia teologic .  

În acel moment, Evghenia avea 25 de ani, vârst  care pe atunci nu 
era considerat  tân r . Pe atunci era o lege nou , dup  care studen ii de 
la Academie se puteau c s tori. Un anumit stare  din Moscova, fa  de 
care familia Evgheniei tr ia în ascultare, a încercat s  gr beasc  nunta 
lor. Ilie l-a ascultat pe stare  şiăaămersă laăp rin ii Evgheniei. Dar aici a 
întâmpinat o piedic  Ţeaşteptat : tat l Evgheniei a refuzat categoric s  
i-o dea pe Evghenia în c s torie, de vreme ce nu avea mijloace s  o sus i-
n . Ilie s-aăeŢervatăşiăaăplecat, trâŢtiŢdăuşaădup  el. Mama Evgheniei, cu 
toate acestea, l-a convins s -l întrebe pe tat lăeiădiŢăŢţu.ăŞiăelăaătrebuităs  
repete mereu c  aveau s  fie capabili s  tr iasc  prin propriile mijloace, 
deşiădeăfaptătţ i banii lor erau o mic  sum  peăcareăEvgheŢiaăţăcâştigaseă
dând lec ii de muzic , pe care cu binecuvântarea mamei ei o punea deo-
parte pentru zestrea ei. În cele din urm , tat l a fost de acord. Ei au f cută
nunta îŢăliŢişteăşiămţdestăşiăimediatăauăplecatăîŢăluŢaădeămiereălaăSih s-
tria Zosima, pentru a se preg ti lâŢg  cu iubitul lor stare  pentru 
primirea Sfintei Împ rt şaŢii. 

Familia Evgheniei avea mare evlavie pentru p rintele Alexei. Una 
din rudele sale, care mai târziu a devenit c lug r, mergea adesea la Si-
h striaăZţsimaăşiămereuăaveaăacelaşiăvis. P rea s  fie o zi de s rb toare; 
întemeietorul m n stirii, ascetul Zosima, st teaăîŢămijlţculăuşilţrăîmp -
r teştiăşi îi miruia pe to i cei care veneau; dup  miruire, îŢăveşmiŢteleălţră
str lucitor de albe, eiă iŢtrauădirectă priŢă uşileă împ r teşti.ă Acestă vis, în 
special pentru faptul c  seărepetaăatâtădeădesăşiăpeŢtruăfaptulăc  şiăfemei-
le intrau în altar, era foarte tulbur tor pentru tân rul b rbat. În cele din 
urm , câŢdăaăavutăvisulăpeŢtruăaăşaseaăţar , el a mers la p rintele Alexei. 
Stare ul nu i-a explicat sensul visului, ci a întrebat doar dac  erau mul i 
ţameŢi.ă „Erauămul i, batiuşka, o întreag  mul ime”.ă „EiăbiŢe, slav  lui 
Dumnezeu, slav  lui Dumnezeu”, a repetat cu bucurie stare ul. 

Tân ra pereche c s torit  a petrecut aproape o lun  la m Ţ stire. 
Apoi s-auă îŢtţrsă laăMţscţvaă şiă auă îŢchiriată uŢă apartameŢtă îŢă Serghiev 
Posad, lâng  M n stirea Sfântul Serghie. Ei tr iau în s r cie extrem , 
dar, exact cum îi promiseser  tat lui Evgheniei, tr iau din proprii lor 
baŢi.ăMatiuşka observa adesea c  în întreaga lor via  nu fuseser  datori 
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nim nui cu niciun ban, şiăauătr ităatâtădeămţdestăîŢcâtăEvgheŢiaăîşiăper-
mitea s  pun  în sob  dţarăşaseălemŢeăde foc pe zi pentru a înc lzi apar-
tamentul în care nu era niciodat  prea cald. 

Când s-aăŢ scutăprimul lor copil, ei au trimis imediat o telegram  
surorii Evgheniei. Când a venit, ea le-a spus c  ştiuseădespreăŢaştereaăcţ-
pilului înainte ca telegrama s  fi ajuŢsălaădestiŢa ie.ă„Dar, cum?”, au în-
trebatăei.ă„Sfântul Serafim mi-a ap rut într-uŢăvisăşiămi-a spus: «Mergiăşiă
îi felicit . Li s-a n scutăuŢăfiuăşiăŢumeleăluiăesteăSerghie».”ăŞi, într-ade-
v r, ei i-auăpusăprimuluiă lţră fiuăŢumeleăSerghieăşiăcelui de-al doilea fiu 
Serafim. 

P rintele Ilie a terminat Academia înainte de izbucnirea Revolu-
iei. Dup  ce a fost hirotonit, el a slujit pentru o perioad  scurt  de timp 

într-o biseric  s r c cioas  şiă apţiă aă fţstă traŢsferată laă Biserica Sfântul 
Nicolae în districtul Tolmacev din Moscova, unde a slujit pân  la arestul 
s u, în 1932. 

P rintele Ilie era un preot înfl c rat. El nu scurta niciodat  sluj-
bele.ăElăciteaăcuăvţceătareăstihirileăcareătrebuiauăcâŢtateăşiăadeseaăciteaă
canoanele. Matuşkaămergea la biseric  îŢăfiecareăziăşiădirijaăcţrul.ăÎŢăaceaă
perioad  trist  de dup  izbucnirea Revolu iei, Biserica Sfântul Nicolae 
din districtul Tolmacev era o surs  de lumin  duhţvŢiceasc  pentru 
mul iăcrediŢciţşi.ăOăeŢţriaş  a p rintelui IlieăîşiăamiŢteşte: „Oh, biserica 
noastr  din Tolmacev, str lucind de cur ie! Dar, era atât de frig, încât 
î i înghe auăpiciţareleădeăpţdea!”ăTţtuşi, în orice circumstan e, matuşka 
nu-şiăpierdeaăŢ dejdea în Dumnezeu. 

Astfel, odat , de ziua Sfântului Nicolae, matuşka s-a întors de la bi-
seric  şi, b gându-şiămâŢaăîŢăbuzuŢar, a descoperit c  este gol; în aceas-
t  ziăîiăaduŢauădeăţbiceiăpeăeŢţriaşi acas  la ei pentru o mas  modest . 
Matuşkaă s-a întors repede la biseric  şiă l-a întrebat pe batiuşka dac  
avea ceva bani. Cu o privire vinovat  i-a dat doar câteva copeici. Nu se 
puteaă faceă Ţimică şiă matuşka s-a dus acas ; pe drum s-a gândit cât de 
bine ar fi dac  ar avea m car dou  ruble. Ar cump raăŢişteămaz re, pu-
iŢăuleiăşiăaltcevaăşiăarăfiădestul.ăCuăastfelădeăgâŢduriăs-a dus acas . 

Era o zi c ldu  de prim var  şiă îŢă fa a porticului lor erau b l i 
imense. Pe picioare avea doar cârpe înf şurate, de vreme ce era imposi-
bil s  ai papuci în acele vremuri; cu aceste înc l ri a început s  sar  
printre b l i. Deodat  aăţbservatăŢişteărubleăîŢf şurateăcuăgrij , care ca 
dou  mici b rci pluteau pe ap . Ea le-aăscţsăşiăaăîŢceputăs -i întrebe pe 
trec tori dac  nu pierduser  dou  ruble; dar to i au spus c  nu. Atunci 
matuşka, mul umindu-I luiăDumŢezeuăşiărepetâŢdu-şi iar: „C uta i mai 
întâi Împ r iaă luiăDumŢezeuă şiă tţateă celelalteă seă vţră ad uga vou ”, a 
început s  preg teasc  o mas  frugal . 

Alt  dat , matuşka şiă batiuşka plecau la Sih stria Zosima. Pe a-
tunci, m n stirea nu mai era capabil  s -i hr neasc  pe cei care veneau, 
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de vreme ce abia era suficient  mâncare pentru a-şiăhr ni propriii c lu-
g ri. Dar chiar în aceast  zi ei nu mai aveau niciun ban. Totuşi, matuşka 
Ţuăşi-a schimbat hot rârea de a merge, ci a mers la un cite  b trân s -l 
întrebe dac  putea s  aib  grij  de copii în lipsa lor. Pe drum ea a repe-
tat: „AruŢc  grijaătaăspreăDţmŢulăşiăElăteăvaăhr Ţi”.ăAcestaăeraăuŢălucruă
care o caracteriza pe matuşka; cuvintele Scripturii, care pentru majorita-
tea oamenilor erau simple cuvinte din c r i care sunt înv ate mecanic, 
peŢtruăeaăerauăviiăşiăreale.ăVeŢiŢdăacas , ea a datăpeăŢeaşteptateăpesteăuŢă
obiect mare, împachetat într-un sac de lân . Matuşka, temându-se s  nu 
fie un cadavru, a dat s  fug ; dar apoi a v zut c  ţbiectulăeraăpreaămicăşiă
s-a for at s  se întoarc . Gândindu-se c  probabil era un copil care fuse-
se abandonat, ea s-aăuitatăîŢăsacăşiăliteralmeŢteăaăîŢghe at pe loc; era plin 
cu tot felul de mânc ruri – carne, ulei, pâiŢeăşi, într-un cuvânt, tot ceea 
ce aveau nevoie pentru c l torie. Probabil cineva de la ar  venise s  le 
vând  îŢăţraş, dar, temându-se de poli ie, aruncase sacul în drum. 

Bineîn eles, nu toate seăsfârşeau atât de bine pentru matuşka. To-
tuşi, eaăŢuăîşiăpierdeaăŢiciţdat  prezen a de spirit. Odat  a venit o femeie 
necunoscut  laă eaă şiă s-a oferit s -i vând  o plas  întreag  cu alimente 
pentru o sum  destul de mic ; cuăgreutateăaăstrâŢsăbaŢăcuăbaŢăşiăi-a dat 
suma femeii, care a dus-o pe matuşka la gar  unde, dup  spusele femeii, 
se aflau alimentele. Când au ajuns la gar , femeia i-aăspusămatiuşk i s  o 
aştepte, ca s  se duc  în chiţşculăg rii dup  alimente. Matuşkaăaăaşteptată
timp de mai multe ore înainte de a se duce ea îns şiălaăchiţşc, doar pen-
tru a vedea c  uşaăeraăbiŢeăîŢchis  şiăc  nu era nimeni acolo. I-a fost greu 
s  se întoarc  acas , unde batiuşka şiăcţpiiiăţăaşteptauă fl mâŢziăcu ne-
r bdare. Pe drum, matuşka s-a gândit cum ar trebui s  se roage pentru 
astfel de oameni; pân  la urm , ei ne ajut  la mântuire – pe când, cu 
siguran , îŢăacelaşiătimpăîşiădistrugăprţpriileăsuflete.ăIŢtrâŢdăîŢăcamer  
şiă îŢtâlŢiŢdă privirileă uimiteă aleă familiei, matuşka a spus: „Scula i-v  
copii, s  ne rug m; slav  lui Dumnezeu pentru toate! Ne-auăfurat!” 

Dar toate aceste pierderi erau nesemnificative în compara ie cu 
durerea pe care a suferit-o matuşka atunci când fiul ei cel mai mic, Va-
nia, a murit. El se juca împreun  cuăŢişteăcţpiiămaiămariăşiăaăr cităşiădeă
vreme ce matuşka nu putea s  aib  grij  mereu de el (ea cânta în fiecare 
zi la biseric ), r ceala s-a transformat în meningit . Tot atunci, matuşka 
şi-a rupt mâna. Toate s-au îngr m dit peste ea dintr-odat : boala fatal  
a fiului ei, mâna sa rupt , foamea; dar cu toate acestea a reuşităîŢăfiecareă
zi s  fie la slujbele bisericii. Suferin ele lui Vania erau atât de insuporta-
bile, îŢcâtăelăîŢsuşiăaăspus: „Esteăadev rat, mam , c  şiăeuăsuŢtăuŢămuce-
nic?”ăElăaămurităîŢăaceeaşiăziăcaăşiăstare ul Alexei. P rintele Ilie, la predi-
ca de la înmormântarea sa, a remarcat faptul c  în acea zi murise un 
cţpilaşădup  ce suferise mai mult decât un adult, deşiăŢuăp c tuise atât 
de mult. C lug ri a care slujea în altar a venit la matuşka şiă i-a spus: 
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„Drag  matuşka, v  felicit – ave i deja un fiuăîŢărai!”. Spreăsfârşitulăvie ii 
sale, matuşka a uitat de Vania. Ea spunea: „AmăavutăciŢciăcţpii”.ăŞiăapţi, 
cu un zâmbet vinovat, ea ad uga: „NuăîmiăamiŢtescătoate câte au fost în 
via a mea; DţmŢulăaăluatădeălaămiŢeăparteaăceaămaiăgrea”. 

 
II 

P rintele Ilie ducea o via  ascetic . Doar dou  s pt mâŢiăpeăaŢăşiă
le petrecea cu familia la ar , unde copiii se odihneau, în timp ce biserica 
era reparat  şiăcur at . În general, el slujea în fiecare zi, f r  s  omit  
sau s  scurteze ceva din slujbe. Seara, dup  sfintele slujbe, aveau loc 
cţŢvţrbiriăduhţvŢiceşti. 

Matuşkaă avea grij  în fiecare zi ca batiuşka s  reuşeasc  s  m -
nânce înainte de miezul nop ii. El venea acas  în fiecare zi dup  ora 
11:00. Diminea a batiuşka înc  mai dormea când deja unele fiice duhov-
niceştiă alergauă s  vad  dac  nu s-a sculat (majoritatea parohiei era 
compus  din oameni tineri). Matuşkaănu murmura niciodat  în aceste 
momente şiăspuŢeaădţar: „OăaŢumit  roab  a lui Dumnezeu a venit; ea 
nu este foarte fericit ”.ă Şiă apţiă aceast  roab  a lui Dumnezeu era 
chemat  la stran  pentru o conversa ie. Mai târziu, episcopul Ioan i-a 
spusămatiuşk i (ea a mers la biserica lui dup  moartea p rintelui Ilie): 
„Batiuşka al t uăeraăidealulămeuăşiătuăaiăfţstăajutţrulăs u de încredere în 
tţate”. 

În acele vremuri grele de foamete, ei au fost în stare s  p streze 
frumuse eaăşiăspleŢdţareaăbisericiiăşiăbţg iaăveşmiŢtelţr de cult. Cât de 
mândri erau de batiuşka lţră câŢdă slujeaă îŢă veşmiŢteă spleŢdideă şiă fru-
moase, sauăcâŢdăleăciteaăşiăleăexplicaăscrierileăSfiŢ ilor P rin i. Odat , du-
p  ţăpredic  deţsebitădeăreuşit  despre Sfântul Ioan Hrisostom, batiuşka 
a trecut pe lâng  stran  şiămatuşka i-a spus încet: „În l imea gândului 
smerit nou  ne-ai ar tat”ă(diŢătrţparulăsfâŢtului). 

Era anul 1932. Peste tot erau perchezi ii, arest riă şiă exil ri. Mai 
mul iăeŢţriaşiăaiăbisericiiăauăfţstăaresta i împreun  cu multe dintre ru-
dele lor. Batiuşka aă fţstă chemată laăNKVDăşiă i-au promis c  dac  ar re-
nun a la preo ie nu va p iăŢimic. 

NişteăprieteŢiăde-ai s i încercau s  ob in  pentru el un post bun, ca 
expert de art  la Galeriile Tretiakţv.ăNeştiiŢdăceăs  fac , batiuşka a venit 
acas  şiămatuşka l-a înt rit în lupta de m rturisire. 

Curând a fost ziua de nume a p riŢteluiăIlieăşiăauăveŢităcâ iva oas-
pe i. Din anumite motive, batiuşka prinsese via  şiăeraă fţarteă fericită şiă
glumea. Abia seara târziu au plecat oaspe ii; îŢăcâtevaămiŢuteăţăeŢţriaş  
s-aăîŢtţrsăşiăi-aăşţptitămatiuşk i c  poli ia o urm rea cu mare grij . Ma-
tuşka i-a mul umităfeteiăşiăaăieşităafar . Un grup de trei b rba i a venit la 
eaăşiăaăîŢtrebatăuŢdeălţcuiaăfamiliaăCetverukiŢ.ăMatuşkaăa ar tatăcasaăşiă
le-a dat num rul unui apartament, în timp ce ea îns şiăaăfugitărepedeăa-
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cas .ă „Batiuşka, au venit dup  tiŢe!”, a spus ea, intrând în camer . Ba-
tiuşka şi-a pus epitrahilul stare ului Alexei şiă aă citit rug ciunea de 
diŢaiŢteaă îŢceperiiă uŢuiă lucruă buŢ.ă Elă Ţuă aă reuşită s  termine ultimele 
cuvinte, când s-a auzit o cioc nitur  puternic  îŢă uş . Matuşkaă i-a 
întâmpinat cu o plec ciune adânc : „IŢtra i.”ă Eiă seă gr beauă şiă auă
întrebat, mai degrab  confuzi: „Nuă tuăeştiă ceaă careăŢe-ai ar tată calea?”ă
„Da.”ă„EiăbiŢe, preg ti i-v ”.ăB rba iiăauăfţstăamabili şiă le-au permis s  
îşiăiaălaărevedereăuŢulădeălaăaltul. În timp ce matuşka aduna repede cele 
necesare, ei au f cut o perchezi ie superficial .ăSpreăieşire, unul din ei a 
spus: „EiăbiŢe, matuşka, po iădţrmiăliŢiştit ; ŢuăteăvţmămaiăderaŢja”. 

„Cumăs  pţtădţrmiă liŢiştit  acum?”, a r spuns matuşka. Întreaga 
noapte a petrecut-o în rug ciuŢiăşiăîŢălacrimi, dar spre diminea , tţtuşi, 
a a ipit.ă Şiă atuŢciă aă v zut o Doamn  extraordinar de sl vit , care i-a 
spus: „Nuăteăteme.ăNuăîiăvţrăfaceăŢimicăluiăbatiuşka al t u în închisoare. 
EuăvţiămijlţciăpeŢtruăel”. 

„Chiară aiă autţritateă îŢă îŢchisţare?”, a întrebat matuşka uimit . 
„Amăautoritate pretutindeni. Nu te teme; nu îi vor face nimic în închi-
soare; dar s  teărţgiăluiăAdriaŢăşiăNataliei”.ăŞi, cu aceste cuvinte, minu-
nata DoamŢ  a disp rut. Matuşkaăs-a trezit uimit  în privin a motivului 
pentru care Maica Domnului (ea a în eles c  era chiar Preacurata Fe-
cioar  cea care venise la ea) îi poruncise s  seărţageăluiăAdriaŢăşiăNata-
liei. Când a citit via aălţră(26ăaugust)ăşiăaădescţperităc  Adrian a fost un 
mucenic şiăNataliaă suferiseădiŢămil  fa  deăelă şiă îlă îŢt rise, i-a devenit 
clar de ce Preasfânta N sc toare de Dumnezeu îi ceruse s  se roage la 
aceştiăsfiŢ i. 

Dup  arestul lui batiuşka, noi nenorociri au venit peste matuşka. 
Ei au fost da i afar  din apartament, şiăpeŢtruăuŢătimpăauăumblat dintr-
un loc în altul, pân  când au fost g zdui i de o anumit  familie. Copiii au 
fost da i afar  deă laăşcţal ; biblioteca lor imens  a fost furat . Dar cea 
mai mare pierdere a fost mţarteaăsiŢgureiălţrăfiice.ăMaşenka era ultimul 
copil din familie. Când matuşka era îns rcinat  cu ea a mers la stare ul 
Alexei, care era înc  în via  pe atunci. El a întâmpinat-o cu întrebarea: 
„CiŢeă esteă acţlţ?”ă „P c tţasaă EvgheŢia”ă aă r spuŢsă ea.ă „Eştiă siŢgur ?”ă
„Nu.ăBatiuşka. Suntem doi”.ăMergâŢdăsusăs  ia binecuvântarea lui, ea a 
întrebat: „Batiuşka, ceă vţiă avea?”. „Oă fiic , doar c  va trebui s -iă cţşiă
veşmâŢtădeăŢuŢt ”.ăMatuşkaăa fost surprins : „BiŢeîŢ eles c  dac  este 
fat  trebuie s  iă seă cţas  veşmâŢtă deă ŢuŢt ”.ă Şiă abia dup  moartea 
Maşenk i ea a în eles cuvintele stare ului – c  fiica ei devenise mireasa 
lui Hristos. 

Fiica a murit de o simpl  boal  de copii; organismul ei slab (nu a-
vea decât cinci ani) nu a putut s  lupte cu foamea, cuăfrigulăşiăcuăbţalaăîŢă
acelaşiătimp.ăÎŢăastfelădeăcircumstaŢ eă(îŢăaceaăperiţad ămurise,ădeăase-
meŢea,ăşi mama Evgheniei) ea a fost înt rit , dup  cum ea îns şiăaăspus, 
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doar de un singur lucru: rug ciunea Sfântului Ioan Hrisostom, pe care o 
repeta f r  încetare – „Slav  luiăDumŢezeuăpeŢtruătţate”. 

 

III 

Din cauza tuturor acestor nenorociri, abia dup  doi ani matuşka a 
putut s  mearg  la so ul ei, care se afla atunci în exil în districtul Râul 
KrasŢaiaăVişera. Era dificil de ajuns în acest sat nordic izolat în timpul 
sezonului noroios din prim var , dar, în cele din urm , ea a ajuns la des-
tina ie. Ea a adus o Evanghelieăşiăţăsticlu  cu agheasm  pentru p rin-
tele Ilie. Evanghelia i-a fost luat  imediat, dar ei erau interesa i de sticl . 
„Ceăesteăasta?”ă„PeŢtruăvţiăesteăap  simpl , dar pentru mine este sfânt . 
EsteămedicameŢtulămeu”, a r spuns matuşka.ăŞiăiăs-a permis s  i-o dea 
p rintelui Ilie. 

Batiuşka, dup  cum a observat imediat matuşka Evghenia, se 
schimbaseă îŢfricţş tor. El nu a binecuvântat-o, ci dimpotriv  a spus: 
„AiciăeuăŢuămaiălucrez caăpreţt”.ăElăar taăcaăşiăcâŢdăarăfiăfţstătţrturat, ca 
şiăcâŢdăarăfiăfost r v şit.ăAceast  îŢtâlŢireăaăduratămultătimpăşiăbatiuşka a 
putut s -i spun  totul. 

În închisoarea unde fusese adus dup  arest, a fost pus într-o celul  
special . Camera mic  era complet plin , şiălaăprimaăvedereăp rea s  nu 
mai fie niciun loc liber. Batiuşka Ţuăştiaăceăs  fac , dar cineva l-a strigat: 
„Târ şte-teă subă pat!”ă Acestă lucruă Ţuă eraă atâtă deă uşţră peŢtruă batiuşka, 
care era atât de înalt; dar, în cele din urm , aăreuşităs  se bage sub paturi 
şiăs  se întind  pe podeaua murdar , plin  de scuipat. 

Era imposibil s  adormi în astfel de circumstan eă şiă strig teleă şiă
înjur turile din camer  nu ar fi permis acest lucru oricum. Batiuşka şi-a 
amintit de fiii s iăduhţvŢiceştiăşiăcumăîlărespectaser  şiăaăizbucŢităîŢăla-
crimi.ăElăaărelatatăşiăcumăaăfţstădus la Krasnaia Vişera peste z pada în-
ghe at . Stratul sub ire de ghea  s-aăruptăimediatăsubăpiciţareleăsaleăşiă
de inu ii la fiecare pas c deau pân  la brâu în z pad . Un b rbat care 
mergea lâng  batiuşka a spus: „Iubeamăp durea, dar acum o ur sc”, şi 
şi-a scuturat pumnul c tre p dure. Uzi pân  la os, neavând ce s  m -
nânce sau s  bea toat  ziua, ei au fost sili i s  mearg  pentru noapte în-
tr-un bordei. Oamenii epuiza i s-au pr buşită imediată peă pţdeaă şiă auă
adormităcaăŢişteămţr i. 

Dar p rintele Ilie nu a adormit. În noaptea adânc  un geam t a iz-
bucnit din str fundul inimii sale: „O, Doamne, de ce m-ai p r sit? 
Te-am slujit cu credin ; i-am dat toat  via aă ie.ăCâteă acatisteă şiă ca-
noane am citit; cu cât  înfl c rare am slujit în biseric . De ce m-ai p r -
sit şi suf r astfel? O, Maic  a lui Dumnezeu, o, Sfinte Ierarhe Nicolae, o 
Sfinte P rinte Serafim, to i sfin ii lui Dumnezeu! Dup  toate rug ciunile 
mele c tre voi, deăceăsuŢtăatâtădeăchiŢuit?” 
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Întreaga noapte a strigat astfel c tre Dumnezeu. Apoi, dintr-odat , 
o vizit  dumnezeiasc , ca un foc, a atins sufletul p timitorului cu o mân-
gâiere nep mânteasc  şiă lumiŢaă crediŢ ei i-a luminat tainic iŢimaă şiă aă
început s  ard  cu o iubire de negr ită şiădes vârşit  fa  de Hristos, în 
cuvinte despre care Sfântul Pavel spune c  „Ţuă seă cuviŢeă ţmuluiă s  le 
rosteasc ”ă (II Cor. 12: 4). Când a venit diminea a, el era un om nou, 
n scut din nou, caă şiă câŢdă ară fiă fţstă „bţtezată cuă fţc”.ă Dup  aceast  
noapte, el nu a mai putut s  tr iasc  o via  ţbişŢuit . El i-a spus 
matiuşk i: „S  nu crezi c  dac  aşă ieşiă de aici aşă maiă slujiă caă îŢaiŢte.ă
Lumea veche este dus  pentru totdeauna, şiă Ţuă maiă esteă îŢtţarcere”.ă
Lumeaă cuă careă fuseseă ţbişŢuită disp ruse pentru el pentru totdeauna, 
pentru c  o str vedere a lumii de dincolo i se d duse prin mijlocirea 
Preasfintei N sc toare de Dumnezeu, aşaă cumă îiă prţmiseseă Eaă
matiuşk i, noua Sfânt  Natalia. Prin urmare, îi mai r mânea fie s  
cedeze şiă s  devin  un cet ean-sclav sovietic obişŢuit, sau s  moar  
des vârşităpeŢtru lume. Verticalitatea caracterului s u nu îi permitea, în 
condi iile opresiunii ateiste, s  poarte „jugul preo iei”.ă Elă aă îŢ eles 
aceastaă şiă aă alesă mţarteaă caă uŢireă cuă D t torul de via  – Hristos 
Domnul nostru! 

La desp r ire, batiuşka Ilie i-a spus matiuşk i sale: „Tuăştii cum am 
ajuns s  ard intens cu iubire pentru Hristos. Aici am ajuns s  în eleg c  
nu este nimic mai bun, nimic mai minunat decât El. AşămuriăpeŢtruăEl!”ă
Eiă şi-auă luată laă revedereă şiă diŢă Ţţuă matuşka aă pţrŢită luŢgaă şiă dificilaă
c l torie spre cas . Când a ajuns, o telegram  ţăaştepta.ăAvuseseălţcăuŢă
incendiu în clubul lag ruluiă şiă p rintele Ilie arsese împreun  cu al i 
unsprezece b rba i. Cât de potrivit – îŢsuşiă Ţumeleă Ilieă îŢseamŢ  „îŢ-
fl c rat”!  

Dup  moartea lui Batiuşka, matuşka a fost mult timp bţlŢav , dar 
dup  aceea a început scrierea memoriilor sale. În acest moment, ea a 
avut un vis: i-a ap rut, caăşiăcâŢdăarăfiăfţstăîŢăvia , p rintele Petru Lagov 
(uŢăpreţtă careă fuseseă împuşcată cuămaiămul i ani în urm ). El i-a spus: 
„Drag  matuşka, ar trebui s  te rogi la Sfântul Serghie, la Sfântul 
Serafimă şiă laă preţtulă mucenic Pamfil. S  ne rug m împreun : «Sfinte 
p rinte Serghie, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! Sfinte p rinte 
Serafim, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! Sfinte preot mucenic 
Pamfil, roag -te lui Dumnezeu pentru noi!»”. Trezindu-se, s-a gândit c  
familia sa îi cinstise întotdeauna pe Sfântul Serghieăşiăpe Sfântul Serafim 
şiăîşiăŢumiser  cei doi fii dup  aceştiăsfiŢ i; dar nici nu auzise de preotul 
mucenicul Pamfil. Venind la biseric  şiă deschizând Mineiul, ea a 
descoperit c  tocmai în acea zi era pomenirea preotului mucenic Pamfil 
(16 februarie). Dup  ce a citit via a acestui sfânt, ea a descoperit c  
Sfântul Pamfil a fost un preot foarte educat, care avea o bibliotec  
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imens  şiămuriseăîmpreuŢ  cu al i unsprezece mucenici, dintre care unii 
fuseser  arşiădeăviiăîŢtr-un foc. 

 
IV 

Restul vie ii matiuşk iăŢuăaă fţstăuşţr.ăEaăeraăsiŢgur , f r  so , cu 
un copil în bra e; dar, cu toate acestea, caă şiămaiă îŢaiŢte, în fiecare zi 
cântaă şiă dirijaă cţrul.ăDup  moartea p rintelui Ilie, matuşka s-a dus s  
cânte în Biserica Sfântul Grigorie de Neocezareea, unde slujea un epis-
cop pe nume Ioan. El era destul de tân r, nu avea mai mult de patruzeci 
de ani. Fiind elă îŢsuşi un nevoitor aspru, cerea de la cânt re i s ă iŢ ă
Tipiculăaşaăcumătrebuie.ăLuŢgileăslujbeămţŢahaleăşiăvia a intens  a paro-
hiei nu puteau s  plac  autorit ilor. În 1937, în timpul Postului Mare, 
acestea au venit la vl dica. Cineva l-a avertizat de diŢaiŢteăşiăelăera pre-
g tit pentru arestul s u. Când poli ia i-a cerut s  ias  pentru câteva 
minute, vl dica s-a dus la matuşka şiăi-a spus: „Drag  matuşka, dac  nu 
m  întorc în 15 minute, s  începi ceasul nou  f r  miŢe”.ăBiŢeîn eles, el 
nu s-a mai întors niciodat . 

Matuşkaăavea mare respect pentru memoria episcopului Ioan. Ea 
nu l sa niciodat  din mân  metania pe care i-o d duseăelă şiăcareădeve-
nise gri din cauza folosirii permanente. A fost pus  în mormânt cu ea. 

A început cel de-al Doilea R zboi Mondial. Noi nenorociri s-au în-
gr m dit peste matuşka.ăUŢăfiuăaăfţstăarestatăşiăal i doi au fost trimişiăpeă
front, de unde cel mai mare nu s-a mai întors. Ea îns şiăaăsuferit de foa-
me. Dar a r masă îŢtţtdeauŢaă aceeaşiă matuşka liŢiştit , n d jduind în 
Dumnezeu. Odat , cu toate acestea, a început s  se îndoiasc , v zând 
astfelădeăŢeŢţrţciriăveŢiŢdăasupraăcrediŢciţşilţrăşiăs-a întrebat dac  nu 
cumvaăveŢiseăîŢăRusiaăsfârşitulăcreştiŢismului.ăCuăaceste gânduri ea s-a 
întins s  doarm  şiăaăavutăuŢăvis: Maica Domnului i-a spus: „Atâtaătimpă
cât arde candela deasupra raclei Sfântului Serghie, Biserica Rusiei va 
rezista”.ă Tţtuşi, matuşka a continuat s  se îndoiasc  şiă seă ruga: „O, 
Maic  a lui Dumnezeu, dac  eştiăcuăadev rat tu, f  s  am acest vis a doua 
oar ”.ă ÎŢă Ţţapteaă urm tţareă aă avută diŢă Ţţuă acelaşiă vis.ă PţvestiŢdă
aceasta, matuşka spuŢeaăŢegreşit: „ŞiăcaŢdelaăardeăîŢc ”. 

Anii au trecut. Matuşkaăduceaăaceeaşiăvia  caăşiăîŢaiŢte.ăÎŢtţtdea-
una erau oameni în jurul ei, pentru c , dup  moartea lui batiuşka, la ce-
rerea acestuia, ea luase asupra ei c l uzirea fiilor lui duhţvŢiceşti.ă ÎŢă
condi iile în care mul i, chiarăşiădiŢtreăclerici, c zuser  din credin , ea a 
p strat un mare num r de oameni în Biseric . Imediat dup  sfârşitulă
r zboiului, matuşka a primit o scrisoare de la fiul ei cel mai mic; el se 
întorcea de pe front. Toate geamurile de la casa ei fuseser  sparteă şiă
matuşka voia s  le repare înainte de venirea lui. Dar erau necesare 
pentru aceasta cel pu iŢă 100ă deă rubleă şiă eaă Ţuă aveaă nicio copeic . Ca 
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întotdeauna, matuşka s-a gr bit la rug ciuŢe.ăŞiăapţi, în ziua urm toare 
a venit la ea o fat  tân r , care i-a oferit 100 de ruble. Bineîn eles, 
matuşka a fost impresionat  de un astfel de dar de la o fat  care îi era 
necunoscut . Dar fata i-a explicat c  în timpul nop ii mama ei, una 
diŢtreă fţsteleă eŢţriaşeă aleă p rintelui Ilie, care murise cu ceva timp în 
urm , i-a ap rută şiă i-a spus: „Nuă vreiă s -i dai 100 de ruble matiuşk i 
Evghenia pentru pomenirea sufletuluiămeu?”ăŞiăastfelăDţmnul a ajutat-o 
înc  o dat  în mod minunat pe matuşka în nevoile ei. 

Spreă sfârşitulă vie ii, matuşka a primit de la Dumnezeu darul 
vederii cu duhul. Odat , ea mergea la biseric  împreun  cu una din 
fiiceleăsaleăduhţvŢiceşti.ăCuăţbişŢuitulăeiămersăiute, ea a trecut pe lâng  
doi b ie i de la ar  pe care îi vedea pentru prima dat . Matuşka, f r  s  
se opreasc , i-aă mâŢgâiată peă capă şiă le-a spus: „Nicolaeă şiă Serghie”.ă
Dintr-odat , îŢsţ itţarea ei s-a hot rât s  o verifice pe matuşka. Ea s-a 
ţprită şiă i-a întrebat pe b ie i numele lor. „Nicţlaeă şiă Serghie”, a fost 
r spunsul. 

Se p rea c  atâtădeămulteă ispiteăşiă îŢcerc ri c zuser  peste soarta 
matiuşk i, dar în mod evident, Dumnezeu voia s -i încerce credin a 
pân  laăsfârşităşiăastfelăs  arate unei lumi înnebunite întreaga dreptate a 
slugii Sale. La vârsta de 80 de ani, matuşka a c zutăşiăşi-a rupt o coast  
şi, din cauza tratamentului incorect, muşchiiă eiă s-auă atrţfiată şiă Ţuă s-a 
mai ridicat din pat pân  când a murit. Astfel a stat timp de zece ani, pe-
trecându-şiătimpulăîŢălecturi, în rug ciuŢeăşiăhr nindu-i duhovniceşteăpeă
mul i. În al nou zecilea an deăvia , din cauza tratamentului neglijent, ea 
a dobândit r ŢiădiŢăcauzaăpatuluiăşiătrupulăeiăa putrezit atât de tare, încât 
cei care îi f ceau baie puteau vedea oasele de la coloan . Suferin a ei era 
imens . Ea locuia cu fiul ei cel mai mic. Nora ei adeseaăîşiăb tea joc de ea 
şiăţăîŢtreba: „AiciăaiădatătţtulăluiăDumŢezeuă– atât so ulăcâtăşiăcţpiiiă– şiă
cum te r spl teşte?”. Matuşkaăîi r spundea: „Domnul pe cel pe care îl iu-
beşte, pe acelaăîlăpedepseşte”.ă„Şiădeăceăm  pedepseşteăpeămiŢeădiŢăcauza 
ta?”. MatuşkaăzâmbeaăşiăspuŢea: „Aceastaă îŢseamŢ  c  teă iubeşteăşiăpeă
tiŢe”. 

În ultimii s i ani de via , matuşka s-aăţcupată cuăgrij ă s -şiă scrieă
memoriile. Ea a în eles profund întreaga semnifica ie a sor iiă saleă şiă aă
celor apropia i ei. Ei îi pl cea s -şiă aduc  aminte c  fusese martor  a 
multor canoniz ri de sfin i, în special, a celei a Sfântului Serafim de Sa-
rţvăşiăaăSfântului ErmţgheŢăalăMţscţvei.ăŞiăad uga adesea: „Şiăvţiămuriă
când vaăfiăţăcaŢţŢizare”.ăEaăŢuăspuŢeaăciŢeăvaăfiăcaŢţŢizat, dar în mod 
evident îi avea în minte pe noii mucenici, de vreme ce la o lun  înainte 
de moartea ei a spus: „Şiă îlă cuŢţaşte i pe batiuşka al meu, pe Vl dica 
IţaŢăşiăpeăp rintele PetruăLagţvăşiăpeătţ i aceia – ei to i sunt sfin i mu-
cenici”; şiăcuăacceŢtuareăspecial  repeta: „SfiŢ i mucenici”. 
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Cu pu ine zile înainte de moartea ei, i s-a cerut unui preot s  vin  
s -i dea Sfintele TaiŢe.ă Şi, dup  ce a primit SfâŢtaă Împ rt şaŢie, 
dintr-odat  aceast  femeie b trân , aproape moart , a spus cu o voce 
clar  şiă distiŢct : „Iubiteă batiuşka! Hristos s  ne mântuiasc ! Ce 
fericire!”. Preotul st teaă îŢă geŢuŢchiă îŢaiŢteaă eiă şiă i-a spus: „Drag  
matuşka, când vei fi cu Dumnezeu, s - iă amiŢteştiă şiă deă miŢe, 
p c tţsul”.  

Câteva zile dup  aceasta, matuşka a murit.ăCţpiiiăeiăşiăŢţiătţ i st -
teamăîŢăjurulăeiăşiăvedeamăcevaăceăŢuămaiăv zuser m niciodat  şiăŢiciăŢuă
vom mai vedea: fa a ei a început s  seăschimbeăşiădiŢtr-o modest  b trâ-
n  ţbişŢuit  ea a devenit o femeie extraordinar de m rea  şiăspleŢdid . 
Unul dintre fiiiă eiă aă şţptit: „Prţbabilă tţcmaiă s-a întâlnit cu batiuşka al 
ei”.ăUŢămiŢutămaiătârziuătţtulăseătermiŢase; sufletul ei a zburat din trup, 
şiămatuşka a devenit o persoan  moart  ţbişŢuit . 

MatuşkaăEvghenia a tr it o via  lung  şiăextraţrdiŢarădeăgrea.ăEaă
nu a vorbit niciodat  tare, nu a dat lec ii nim nui; dar felul t cutăşiăumilă
al acestei b trâne femei era cea mai bun  lec ieădeăevlavieăcreştin  pen-
tru cei care, în vremurile noastre f r  Dumnezeu, vor s  tr iasc  dup  
poruncile lui Hristos. La fel ca Sfânta Natalia, care i-a supravie uit Sfân-
tului AdriaŢăşiăaămurităîŢăpace, şiăeaăaăfţstăţămuceni  împreun  cu ba-
tiuşka martirizat, p rintele Ilie. 

Monahia Maria Erastova 

 
A venit avva Lot laăavvaăIţsifăşi i-a spus: „P rinte, dup  puterea mea 

in o pravil  modest  de rug ciuŢeăşiădeăpţstăşiădeăcitire şi liŢişteăşiădup  
puterea mea îmi iŢăcugetulăcurat. Ce trebuie s  facămaiămult?”ăB trânul, 
ridicându-se, şi-a ridicat mâiŢileă spreă ceră şiă degeteleă saleă auă devenit ca 
zece f clii deăfţcăşiăaăspus: „Dac  vrei, trebuie s  teăfaciătţtăfţc”. 

Pateric 
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28. Stareţa Agata din Bielorusia 

ŞIăSLUJIREAăADUS ăDEăEAăBISERICIIăDINăCATACOMBE 

Pomenit  la 5 februarie (†1939) 
 

C l toria am s vârşit,  
credin a am p zit;de acum 

 mi s-a g tit cununa drept ii. 

II Tim. 4: 7-8 
 

MatuşkaăAgafia a fost numele dat roabei lui Dumnezeu, Agata, de 
creştiŢiiăbinecrediŢciţşi, care o cinsteau pentru via a ei ascetic  pl cut  
lui Dumnezeu. Înainte de a începe descrierea acestei, îndr znim s  
spunem, vie i binecuvântate, îi vom descrie pe scurt pe crediŢciţşii care 
o vizitau. 

Când în patria noastr  a avut loc îngrozitor de sângeroasa Revolu-
ie din octombrie, ţameŢiiăcrediŢciţşiăauăsim it imediat duhul anti-creş-

tiŢăalăaşaăŢumiteiăautţrit i sovietice. Mul i s-au ridicat la lupt  împotri-
va acestei autorit iăsataŢice.ăDarămaiăerauăşiăceiăcareădeăfaptăŢuăputeauă
intra în lupt  împţtrivaăbţlşevicilţr; uŢţraăcaăaceştiaăleăapar iŢeaăşiăma-
tuşka Agata. Fiind în vârst  de aproape 100 de ani, ea îşiăpetreceaăŢţp i-
le în rug ciuŢeăcuăcrediŢciţşii, rugându-se lui Dumnezeu pentru salva-
rea Rusiei. Nu avea alt  pţsibilitateădeăaăluptaăîmpţtrivaăbţlşevicilţrăde-
cât prin cuvântul lui Dumnezeu. R spândindu-l printre oamenii credin-
ciţşi, ea îi înv a s  nu se supun  autorit ii sovietice sub nicio form , 
chiar dac  va trebui s  p timeasc , cum mai târziu li s-a şi întâmplat 
multora. Înainte de Revolu ie era cunoscut  probabil doar de câ iva 
oameni; dar, în timpul Revolu ieiă şiă dup  aceea, şiă îŢă special în 
grţazŢiciiă aŢiă ’30, ea a devenit foarte cunoscut  locuitorilor din 
apropiere de locul unde tr ia. 

Cei care suferiser  terorile Revolu ieiăşiăpersecu ia împotriva ade-
v ratei Biserici nu s-auădusălaăaşaăŢumitaă„Biseric  renova ionist ”. Este 
caracteristic faptul c  tocmai preo ii care s-au supus guvernului sovietic 
îi dispre uiau pe oamenii care nu f ceau compromisuri, spunându-le: 
„IŢdifereŢtăceăface i, în cele din urm  va trebui s  veni iălaăŢţi”. 

La început, preo ii adev ra i – aşaăîiănumea matuşka Agata, deoa-
rece nu se supuseser  guvernului sovietic – s vârşeauăslujbele dumne-
zeieştiăîŢăbiserici; dar, când a început persecu ia împotriva lor, eiăauăieşită
în lumeăşiăauăslujităîŢăsecret, s vârşind slujbele necesare pentru oamenii 
crediŢciţşi.ăAceştiăpreţ i au întemeiat Biserica din catacombe, ale c rei 
locuriădeă îŢchiŢareăerauăcuŢţscuteădţarădeăcrediŢciţşi.ăAceştiăpreţ i se 
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opreau la matuşka Agata, şiă s vârşeauă adeseaă sfiŢteleă slujbe acolo. 
Aceast  veste s-a r spândit printre crediŢciţşi; astfel, matuşka Agata a 
devenit cunoscut  uŢuiă mareă grupă deă ţameŢiă careă erauă crediŢciţşiă
Bisericii din catacombe. În timpul vizitei lor la matuşka Agata, li se 
descoperea înainte-vederea ei, ceea ce atr gea înc  şiămaiămul i oameni 
care c utau adev rata Biseric . 

 
II 

Stare a Agata s-a n scut în satul Şarilovka, în partea Gomel a pro-
vinciei Minsk, care este în partea de vest a Sfintei Rusii. Ea s-a n scut în 
anii dou zeci ai secolului al XIX-lea. P rin ii ei erau simpli rani, foarte 
evlaviţşiăşiăşi-au înv at singura fiic  s  se roage cu înfl c rare chiar din 
copil rie. Când s-a n scut, era paralizat  şiăŢuăputeaăŢiciăs  seăridiceăşiă
nici s  mearg . P rin ii ei, când mergeau diminea a devreme la munc  
pe câmp, o l sau acas . O puneau într-un pat de copii sub un p r mare 
din gr din  şiă plecauă peŢtruă tţat  ziua la muncile câmpului, şiă eaă
r mânea acolo tot timpul singur  în gr din ; singurul lucru pe care 
putea s -l fac  era s  se roage. Când venea seara, eiă seă îŢtţrceauă şi o 
aduceau în cas . 

Într-o zi, pe când avea doisprezece ani, p rin ii s-au dus departe pe 
câmp s  munceasc  şiă eaăst teaă liŢiştit  în gr din , când dintr-odat  a 
ap rut o Doamn  frumoas , caăîŢăicţaŢeleăcuăMaicaăDţmŢuluiăşiăaăspus: 
„Rţab  a lui Dumnezeu Agata, ridic -te”. „Şiă eu”, îşiă amiŢteaămatuşka 
Agata mai târziu, „amăîŢceputăs  plâŢgăcuăamarăşi am spus: «Nu pot s  
m  ridic, deoarece din copil rie am stat culcat . Sunt deja doisprezece 
ani de când nu m  pot ridica». Dar Doamna a spus: «Ridic -teăşiăpleac . 
Mergi în cas !» «Dar cum pot s  m  ridic?»”, a întrebat ea. Atunci, 
Doamna a luat-o de mân  şiăaăridicat-ţăşiă îŢăacelămţmeŢtăpiciţareleăeiă
au devenit ferme, caă şiă câŢdă Ţuă ară fiă fţstă Ţiciţdat  bolnave. Apoi, 
Doamna i-a spus: „Ia- iăaşterŢuturileăşiădu-le în cas . Mergi în cas , f  
curat, pune totul în ordine, pân  vin p rin ii t i.ă ApriŢdeă cuptţrulă şiă
preg teşteăciŢaăpeŢtruăp rin ii t i.ăMergiăîŢăgrajdăşiăhr ŢeşteăaŢimalele.ă
Dup  ce ai f cut totul, mergi, aşeaz -te pe sob , şiă îŢă liŢişteăaşteapt -i. 
Dar, când p rin ii t i vor veŢiăşiăî i voi cere s  iei cina cu ei, s  nu cobori; 
s -iă laşiă s  m ŢâŢceă ciŢaă siŢguri”.ă Dup  ce a spus acestea, s-a f cut 
nev zut . Agata a în eles c  aceasta era îns şiăMaicaăluiăDumŢezeu.ăMaiă
târziu, maica Agata a spus c  MaicaăDţmŢuluiăîiăspuseseăşiăalte lucruri, 
dar nu le-a descoperit niciodat . 

Apoi I-a mul umităluiăDumŢezeuădiŢăadâŢculăiŢimiiăşiăaămersăpeŢ-
tru prima dat  în cas  pe picioarele ei înt rite; ea a f cut curat în cas , a 
sp latăpţdeaua.ăŞi, când animalele s-au întors la locul lor – oile, pţrciiăşiă
vacile – atunci, pentru prima dat  în via , ea le-a mângâiat uşţr.ăLe-a 
dus în untru, a muls vacile, aăstrecuratălapteleăşi, dup  ce a preg tit cina, 
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aăscţsăceŢuşaăşiăaăpus-o în groap , a pus mâncarea în cuptor pentru a o 
ine cald  şiă apţi s-aă aşezată liŢiştit  pe cuptor ca s  aştepte. Când au 

sosit p rin ii ei, au v zut c  animalele nu erau afar , şiă temându-se c  
ceva nu era în regul , ei au alergat repede la gr din  şiăs-au uitat sub p r 
– dar nu era nimeni acolo. Atunci s-au gr bit în cas  şiăauăv zut c  fata 
lor st teaăliŢiştit  pe cuptor. Ei au întrebat-o: „FiicaăŢţastr  drag , cine 
te-a ajutat s  teă urciă peă cuptţr?”ă Apţiă eaă le-a spus p rin ilor ce s-a 
îŢtâmplată şiă cumă aă preg tit totul pentru prima dat  în via a ei. Ea a 
concluzionat: „Merge iăşiămânca i”.ăMamaăs-a dus la cuptor, l-a deschis, 
a pus mâncarea pe mas  şiă aă chemat-o pe fiic  s  m nânce împreun . 
Dar fata nu a vrut s  cţbţareă şiă aă spusă c  Doamna îi spusese s  nu 
coboare s  m nânce împreun  cu ei. Dar p rin ii au început s  plâng  şiă
s  se lamenteze, implorând-o s  se coboare, ca s  vad  c  ea, dup  doi-
sprezece ani, putea cu adev rat s  mearg .ăŞiăatunci, mişcat  de cererea 
lor, datţrit ăiubirii p rin ilor ei, ea s-aăcţbţrâtădeăpeăcuptţrăşiăaăstatăîŢăli-
Ţişteălaămas . Imediat ce s-a terminat masaăşiăeiăauăîŢceputăs  se ridice 
de la mas , ea descoperit imediat c  genunchii ei deveniser  „lipi i unul 
deăaltul”ă (piciţareleă îiă erauăparalizate)ă şiăeaăaă îŢceputăs  plâng , amin-
tindu-şiăc  nu împlinise porunca Maicii Domnului. 

Astfel a r mas pentru tot restul vie ii ei. Apoi au urmat nou  ani de 
plâŢgeriăşiărug ciuŢiăpermaŢeŢteăaleăei.ăEaăîşiăpetreceaăîŢtreagaăŢţapteă
pe genunchi în pat, plâŢgâŢdăşiădeădurereăşiădeăsup rare.ăŞiămamaăeiăaă
înv at s  ţăliŢişteasc  dându-i o buc ic  mic  de zah r, dup  care fata 
înceta s  mai suspine pentru un timp. Ea era singura lor fiic . Pe când 
avea 21 de ani, ea, mul umit  lui Dumnezeu, putea încet s  seămişteăcuă
propria putere, dar nu avea niciun control asupra picioarelor deasupra 
genunchilor.  

MişcâŢdu-se încet, ea a mers chiar de dou sprezece ori în pelerinaj 
la Kiev, la M n stireaăPeşterilţr, care se afla la aproximativ 200 km de 
satul lor, pe afluentul Niprului, râul Soroj. Ea ar ta deja semnele unei 
mari asceteăşiăale unei femei de rug ciune. Ea tr ia în gr dina p rin ilor 
ei, într-un mic bordei cuăţăcamer ăcare a fost construit pentru ea. Ar ta 
ca o caban  diŢă buşteŢi.ă Dar, când p rin ii ei au murit, ea a r mas 
singur  şiăşi-a petrecut via a în nevoin eăasceticeăşiă îŢărug ciuni. Maica 
Agata ne-a spus c  a fost f cut  vrednic  înc  o dat  de a o vedea pe 
Maica Domnului, dar din nou nu ne-aă spusă cumăşiăuŢdeă s-a întâmplat 
aceasta. Ea avea darul înainte-vederiiăşiămul i oameni au început s  vin  
la ea ca la o stare . Ei se adunau la ea de obicei pentru a se ruga lui 
Dumnezeu: eiăciteauăPsaltireaăşiăcâŢtauăacatiste.ăŞi, dup  rug ciune, le 
spunea întotdeauna o înv tur  despre legea lui Dumnezeu. 

Dup  moartea p rin ilor ei, ea a luat în cas  un b ie el orfan, care 
o ajuta la munca din gr din  şiălaăalteătreburi.ăEaăl-a crescut, şiăelăaădeve-
nit cite  la biserica din sat. Când era mai tân r , eaăţbişŢuiaăs  mearg  



370 
 

pe jos la biseric  la toate slujbele, f r  excep ie; dar, când a îmb trânit, 
oamenii i-au f cut un mic c ru  şiăîmpiŢgeauăacestă„scauŢăcuărţtile”ăşiăţă
aduceau la biseric  şiăeaăst tea în el în timpul slujbelor. Veneau la ea de 
la distan e mari, în num ră mareă şiă cuă dragţsteă ţă aduceau la biseric . 
Când biserica ei a fost transformat  într-ţă„biseric  vie”ădup  Revolu ie, 
ea a încetat s  o mai frecventeze. 

B iatul orfan se numea Andrei. Mai târziu el s-a c s torit, a con-
struit o cas  şiăaătr it cu cei patru b ie ei ai s i.ăŞiămatuşka a r mas s  
tr iasc  în casa p rin ilor ei, care în cele din urm  a ars din temelii. 
Atunci au construit pentru ea un alt bordei, cu ajutorul lui Andreiăşiăal 
unui om bogat, pe nume Kireyev, care locuia la ferma Stolypin. Casa ei a 
fost construit  chiar lâng  lţculăuŢdeăcreşteaăp rul. Acest Kireyev a con-
struităpeŢtruăeaăşiăuŢăsicriu, care a fost pusăîŢăcasaăei.ăDarăşiăaceast  cas  
a ars împreun  cu sicriul. Atunci au construit pentru ea o alta, de 
asemenea cu un sicriu, şiăaceastaăaăarsădiŢăŢţu.ăŞiăatuŢciăAŢdreiăaăluat-o 
îŢăcasaăluiăşiăb ie ii s iăaveau grij  de ea. 

 
III 

La începutul anilor ’30 r m seser  foarte pu ini preo i adev ra i, 
pentru c  mul i dintre ei fuseser  trimişiăîŢălag rele de concentrareăşiăîŢă
închisoare. Cei care nu fuseser  exila i nu puteau împlini nevoile 
religiţaseă aleă tuturţră crediŢciţşilţr.ă Au fost cazuri când preo i care se 
supuseser  guvernului sovietic, îŢătimpulădumŢezeieştilţrăslujbe, în mod 
demţŢstrativă îşiă scoteau veşmiŢteleă bisericeşti, le aruncau jos, şiă îŢă
auzul oamenilor renun au la preo ieăşiălaăcrediŢ a în Dumnezeu. Aceste 
ac iuni prţduceauă agita ie printre oameni, parte din ei devenind atei; 
dar o alt  parte dintre ei se str duiau s  g seasc  Biserica din 
catacombe, care d dea îndrum ri în duh ortodox. Propaganda ateist , 
de asemenea, a corupt mul i oameni. Dac  unii din ei mai târziu s-au 
întors la Dumnezeu, a fost mul umit  rug ciunilor unora ca matuşka 
Agata. 

CrediŢciţşiiăcareăîŢsetauădup  cuvântul lui Dumnezeu o vizitau pe 
matuşka Agata, cerându-iăsfatulăşiărug ciunile. Ea le d dea sfaturi tutu-
ror celor care veneau la ea cu o inim  curat , dar erau cazuri când nu vo-
ia s  primeasc  aŢumi iă oameni, şiă dup  ceva vreme devenea clar c  
aceia c zuser  într-un anumit p cat. Oamenii care o vizitau primeau în-
drum ri despre modul în care s  ac ioneze fa  de autoritatea sovietic . 
Ea spunea: „Cţpilaşiiă meiă (aşaă îiă Ţumeaă pe vizitatorii cu adev rat 
ţrtţdţcşi), nu v  supune i autorit ii sovietice, pentru nu este o autori-
tate de la Dumnezeu. Nu merge i la fermele colective sub niciun pretext. 
L sa i-i s  v  ia proprietatea şiă drepturile; dar nu v  duce i la ei, nu 
semna iă peŢtruă ei”.ă ÎŢregistrarea fermierilor la colectiv, care, se zice, 
semŢauă „vţluŢtar”ă peŢtruă 99ă deă aŢiă îŢă fermaă cţlectiv , o vedea ca pe 
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una dintre formele pece ii lui Antihrist (99 întors formeaz  dou  cifre 
diŢă „Ţum rulă fiarei”ă în Apoc. 13: 18). Ea spunea c  trebuie s  se evite 
recens mântul – „AscuŢde i-v  de recens mâŢtulăluiăAŢtihrist”, spunea 
ea; „Ţuă ve i ob iŢeă Ţimică diŢă asta”.ă ÎŢă specială eaă recţmaŢdaă evitareaă
vot riiă şiă aprţapeă tţ i cei care au vizitat-o au evitat şiă s  votezeă şiă
recens mântul. 

PriŢtreăŢumerţşiiăei vizitatori erau mul iăfamiliştiăcareăaveauăcţpiiă
de vârst  şcţlar . Ea îi sf tuia pe p rin i caăfiiiălţrăcareămergeauălaăşcţal  
s  ŢuăiŢtreăîŢăgrupurileă„Octţmbriştilţr”, „piţŢierilţr”, „tiŢerilor comu-
Ţişti”ăşiăaşaămaiădeparte.ăEa îi sf tuia, de asemenea, ca fiii lor s  nu ac-
cepte vaccinurile care se f ceau periodic şcţlarilţr. Acest lucru era justi-
ficat de faptul c  o dat  copiii au murit din cauz  c  au fost infecta i de 
vaccinuri. 

În privin a Bisericii sovietice ea spunea: „AceastaăŢuăesteăţăbiseric  
adev rat , a semnat un contract ca s -l slujeasc  pe Antihrist. Nu mer-
ge i la ea. Nu primi i Tainele de la slujitorii ei. Nu participa i la rug -
ciuni cu ei, va veni o vreme când bisericile vor fi deschise în Rusiaăşiăade-
v rata credin  ortodox  vaă triumfa.ă AtuŢciă ţameŢiiă seă vţră bţtezaă aşaă
cum la un moment dat au fost boteza i sub Sfântul Vladimir. Când bise-
ricile sunt deschise pentru prima dat , nu merge i la ele pentru c  aces-
tea nu vor fi biserici adev rate; dar când vor fi deschise pentru a doua 
oar , atunci s  merge i – acestea vor fi adev ratele biserici”. (Dup  ce a-
prţapeă tţateă bisericileă diŢăRusiaă auă fţstă îŢchiseă laă sfârşitulă aŢilţr ’30, 
bisericileăauăfţstă„deschiseăpeŢtruăprimaădat ”ăsubăStaliŢă– bisericile din 
patriarhia Moscovei; dup  mult mai multe închideri de atunci, bisericile 
nu au fost înc  deschiseăpeŢtruă „aădţuaăţar ”.)ă „Eu nu voi tr i s  v d 
aceste vremuri, dar mul i dintre voi vor tr i s  vad  acele vremuri. 
Autoritatea sovietic  atee va disp rea, şiătţ iăslujitţriiăeiăvţrăpieri”.ăTţ i 
cei c rora le-a vorbit cred cuvintele ei. Unii dintre ei locuiesc acum în 
str in tateă şiă aşteapt  împlinirea proorociilor ei, deoarece mare parte 
din spusele ei deja s-a împlinit. Cât despre ceea ce a profe it fiec ruia 
separat, totul s-a împlinit. 

 
IV 

OăcuŢţşteamăpeăstare a Agata din tinere e, când locuiam cu p rin-
ii mei în satul Diatlovka, doar la vreo şaseăkilţmetriădep rtare de maica 

Agata. Dar în 1914 familia mea s-a mutat în provincia Minsk, la vreo 45 
de kilometri de matuşka. Cu toate acestea, noi, fetele din sat, ne al tu-
ram femeilor mai în vârst  şiă f ceam pelerinaje la ea pe jos. Mul i oa-
meŢiăţăvizitauăşiăeaăŢeăprimeaăpeătţ i cu dragoste, ceea ce stârnea în noi 
un puternic sentiment de cinstire, c in  aă iŢimiiă şiă adesea, lacrimi de 
poc in . Întreaga atmosfer  din preajma ei n ştea respectă şiă fric  de 
Dumnezeu. 
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Bordeiul ei de bârne nu era mare, dar îŢc peau în el mul i oameni. 
Era un col  în care se aflau multeăicţaŢeăşiăsfeşŢiceămari cu lumân ri a-
prinse. Erau trei candele cu ulei care ardeau permanent. În fa a col ului 
cu icoane era un analog cu Psaltirea, care era citit  şiăcâŢtat  adesea. 

ÎŢă ceă priveşteă aspectul fizic, matuşka era foarte scund , cu totul 
alb , caă şiă câŢdăară fiă fţst f cut  din cear . Ochii ei erau de un ceŢuşiu 
deschis, plini de lumin  şiă str lucitori. Ea vorbea foarte încet, mţaleăşiă
într-un fel cântat, îŢă acelaşiă timpă mergâŢdă îŢcet, cuă paşiă mici, prin 
locuin a ei umil .ăMajţritateaă timpuluiă şi-l petrecea torcând in, f când 
fire cu mâinile ei, în timp ce gura ei rostea rug ciunea lui Iisus f r  
încetare. Oamenii îi aduceau în dar pânz  de in f cut  în cas , îns  ea o 
d dea oamenilor s raciăşiăpreţ ilor ca s -şi fac  reverende. Pe cei care o 
vizitau îi invita s  ia prânzul sau cina împreun  cu ea, în timp ce ea 
îns şiămâŢcaăpu in. Lunea, miercureaă şiăviŢereaăerauăpeŢtru ea zile de 
post foarte strict. Ea purta haine simple r neşti. 

Nu zâmbea aproape niciodat , dar avea darul de a-i înv a pe cei-
lal i, în timp ce-şiă f cea semnul crucii, f r  grab  şiă fţarteăsţlemŢ.ăCu-
vânt rile ei erau foarte interesante – aproape toate în parabole, dintre 
care unele erau chiar profe ii. Darul înainte-vederii sale era uimitor, lu-
cru pentru care suntem to i martori. S-au întâmplat şi adev rate minuni. 

Odat , mergeam de la Diatlovka spre matuşka împreun  cu un 
grupădeă femeiă tiŢereă şiăuŢaădiŢtreăele, Melania, a spus c  matuşka era 
probabil analfabet  şiăŢuăputeaăciti, deăvremeăceăŢuăaămersălaăşcţal ; to-
tuşiăeaăştieăatâtădeămulteădiŢ EvaŢghelieăşiădiŢăBiblie.ăCâŢdăamăajuŢsăşiă
ea s-a odihnit pentru o vreme, matuşka, stând pe canapeaua ei, a spus 
unei fete care o ajuta: „Mţtia, d -mi o carte din cuf r”.ăEaăaăluat-ţăşiăi-a 
dat-o matiuşk i.ăCarteaăeraăuŢaămareăşiăîŢăslavţŢ . Eu m-amăaşezat lân-
g  matuşka pe patul ei, care era din scânduri tari. Ea mi-a pus cartea în 
pţaleă şiă aă îŢcepută s  indice diferite pasaje spunând: „Eiă spuŢă c  sunt 
analfabet  şiăacumăhaiăs  citimăparteaăastaăşiăasta”ăşiăaăîŢceputăs  citeas-
c  cu voce tare. 

Nu cu mult înainte de moartea ei, o oarecare femeie analfabet  de 
la ar , Eugenia, i-a f cut o vizit  şiăst tea mai în spate. Matuşkaăa che-
mat-ţăşiăi-a cerut s  citeasc  Psaltirea. Tulburat , femeia se jena s  spu-
n  c  nu putea citi, pentru c  Ţuă ştiaă s  citeasc . Atunci, matuşka i-a 
spus: „Haide, ia cartea! O s  deschizi carteaă şiă o s  citeşti”.ă EugeŢiaă aă
luat carteaă şi, spre uimirea tuturor, a început s  citeasc  pentru prima 
oar  în via a ei, şiă atâtă deă biŢe, de parc  ar fi citit de ani de zile. Cu 
adev rat aceasta fusese o minune. 

LaămatuşkaăţbişŢuiauăs  vin  mul i preo iăşiăclericiădiŢăcatacţmbe, 
care nu aveau ad post, precum şiămul i c lug ri de la m n stirile din 
aprţpiereă şiă schimonahi care locuiau în adâncul p durilor. Matuşkaă le 
povestea despre ei celor care o vizitau. Evident, întreg ciclul al slujbelor 
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zilnice se f cea în chilia ei, ceea ce era o mângâiere pentru cei lipsi i de 
biserici. Ei se adunau la ea ca la o adev rat  mam  în Hristos. Pelerinii îi 
aduceau de la locurile sfinte pâine sfin it , pe care o împ r ea fiilor s i 
duhţvŢiceştiă îŢă buc ele mici, ca pe o binecuvântare. Îi aduceau, de 
asemenea, şiăap  de la Locurile Sfinte, IerusalimăşiăSfântul Munte, şiăeaăţă
împ r ea cu noi. Ea ne spunea s  adun m apaăţbişŢuit  în g letuşe la 
miezul nop iiăşiăs  le aducem la ea, şiăapţiăeaăpuŢeaăîŢăeleăpic turi de ap  
sfin it .ă Astfelă crediŢciţşii, chiară şiă ceiă careă deă treizeciă deă aŢiă nu mai 
mergeau la biseric , aveau întotdeauna ap  sfin it . Când agen ii sovie-
tici veneau pentru investiga iiăşiăcercet ri, aşa cum f ceau adesea, ei ve-
deau întotdeauna sticle cu ap  sfin it , şiă erauăcuriţşiă s  vad  dac  nu 
era vodc ; şiăde obicei, necrezând ce li se spunea, doar pentru a se con-
vinge, f r  excep ie, gustau pu in. 

În anii 1935-37, un schimonah, se pare de la M n stirea Gomel din 
apropiere, p rintele Evghenie, cu o via  sfânt , ţbişŢuiaăs  vin  la ma-
tuşka pentru sf tuire duhovniceasc  şiă apţiă disp rea din nou. El era 
c utat de autorit i. Când a ap rută„Biserica Vie”ăaăreŢţva ioŢiştilor din 
aŢiiă ’20, matuşka i-a sf tuit pe to i s  nu mearg  acolo, s  nu-şiăbţtezeă
cţpiiiăacţlţăşiănici s  nu s vârşeasc  cununii acolo. Când a venit infama 
„cţlectivizare”, ea a spus c  nu trebuie s  mergem la fermele colective, şiă
au fost mul i dintre noi care am ascultat-o şiăŢuăŢe-am dus. În acea vre-
meăşiămaiămul i oameni au început s  ţăvizitezeăşiăchiarăşiăţameŢiădeălaă
fermele colective; ea ne cerea s  nu îi l s m pe astfel de oameni s ăiŢtre 
la ea.ă Apţiă (spreă sfârşitulă aŢilţră 1930), nu mai r m seser  clerici 
ţrtţdţcşi; to i fuseser  aresta iăşiăexila iăşiămul i dintre ei pieriser . 

UŢaă diŢtreă tiŢereleă feteă careă ţbişŢuiaă s  o viziteze pe matuşka, 
Galka, a venit într-o zi ca de obicei. Matuşka a spus în fa a tuturor c  
avusese un vis în care Galka c zuse într-un pu  adânc. Curând am aflat 
c  se dusese laă„Biserica Vie”ăşiăse al turase renova iţŢiştilţrăşiătotodat  
se îndep rtase de matuşka. 

Alt  dat , trei femei în vârst  au venit la matuşka şiăuŢaădiŢtreăeleă
era din Diatlovka. Matuşkaăle-a spus c  avusese un vis: cum ea le împ r-
ea pâine, şiăeraădestul  pentru una, darăŢuăşiăpeŢtruăcelelalteădţu .ăŞiă

s-a dovedit c  şiăcele dou  femei au mers la renova iţŢişti. 
Colectivizarea era înso it  de chinuirea inuman  a ranilor nevi-

nova i, care puteauă fiă şi lichida i. Dar, chiar înainte de aceasta, în anul 
1937, a fost o recolt  bun  de grâu. L-am t iată şiă l-am f cut snopi, dar 
trebuia s  fie uscat pu in înainte de a fi treierat. Astfel l-am l sat în 
grânar pentru a se usca, şiăcâtevaădiŢtreănoi ne-am hot rât s  o vizit m 
între timp pe matuşka şiă s -iăducemăŢişteă f in . AmăîmprumutatăŢişteă
f in  de la vecina noastr  AŢastasiaă şiă amă plecat.ă CâŢdă amă ajuŢsă la 
matuşka şiăamăîŢceputăs  preg tim cina, ea a spus: „Nu, dragii mei copi-
laşi, nu vom mânca cl tite”.ăDarăŢţiăamăspus: „AmăadusăŢişteăf in  pen-
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truătiŢeăşiăvţmăcţaceăŢişteăcl tite,ăpeŢtruăc ăavemăacas ăţăbuŢ ărecţlt ă
deăgrâu”.ăDarăeaăaărepetatădeămaiămulteăţri:ă„Nu,ăŢu,ăŢuăvţmămâŢcaăcl -
tite, nu cl tite”.ăCâŢdăamăajuŢsăacas  am descoperit, spre marea noastr  
mâhnire, c  şefulăsţvieticădeălaăBlumkiŢăSelsţvietă(cţŢsiliulăfermierilţr)ă
Ţeăluaseătţtăgrâul.ăŞi, pentru a pl ti înapoi ceea ce împrumutaser m de 
la Anastasia, a trebuit s  muncim în gr dina ei de zarzavaturi. Astfel 
încât, într-adev r, nu am mâncat cl tite. 

Când nu au mai r mas deloc preo i pe distan e de sute de kilometri 
şiă au veŢită Paştile, oamenii s-au dus la matuşka s  o întrebe: „Unde 
putemă biŢecuvâŢtaă pascaă şiă celelalte mânc ruri pascale?” Ea a dat 
urm torul r spuns: „Merge i în p dureă şi, când va fi miezul nop ii, 
începe i s  cânta i «Învierea Ta, Hristoase...», «Hristos a Înviat» şiăalteă
câŢt ri pascale, care sunt cântate de obicei de c tre cor, şiăpuŢe i pasca 
pe p mâŢtăşiăl sa i-o s  stea acolo pân  în zori, şiăcâŢdărev rsatul zorilor 
se va coborî peste ele, atunci va trebui s  şti i c  au fost deja 
biŢecuvâŢtate.ă DţmŢulă ÎŢsuşiă le-aă biŢecuvâŢtat!”ă Şiă aşa au şiă f cut 
crediŢciţşii. Ei se adunau mai multe familii împreun , şiă petreceauă
noaptea pascal  în p dure, deoarece era deja periculos s  se adune în 
case.ă Maiă târziuă chiară şiă aceastaă eraă periculţs, astfel c  ne puneam 
cţşurileăcuămâŢcareaăpascal  în vârful gardului, pe timpul nop ii, pentru 
a fi binecuvântat  deăDumŢezeu.ăŞiăDumŢezeu ne binecuvânta şi pe noi 
şiămâŢcarea, prin rug ciunile sfintei noastre maici Agata. 

Imediat dup  moartea fiului meu de cinci ani, Eusebiu, m-am dus 
la matuşka cu necazul meu, luând o mân  de p mânt de la mormântul 
lui, deoarece el fusese înmormântat f r  preot. Când am ajuns, matuşka 
m-a salutat cu bucurie, ca de obicei, pentru c  eaăştiaădejaădeăpierderea 
mea.ă Nţiă amă câŢtată slujbaă deă îŢmţrmâŢtareă şiă panahidaă siŢgureă şiă
ne-am dus s  ne odihnim pentru noapte. Diminea a, când ne-am trezit, 
matuşka m-a întrebat: „L-ai v zut pe micu ul t uăfiu?”. Eu am r spuns 
Ţegativ.ă„Dar eu, draga mea, l-am v zut”, aăspusăea.ă„Dac  aiăştiăcâtădeăfe-
ricit este acolo, atunci L-ai ruga pe Dumnezeu s -iă iaăşiăpeăceilal i fii ai 
t i”.ăLumeaădeădiŢcţlţăîi era într-adev r apropiat ! 

Cu ani în urm , în 1922, când am venit odat  la ea, mi-a spus c  
Sfântul Teodosie de Cernigov a vizitat-ţăşiă i-a spus c  cţmuŢiştiiăvţiauă
s -iăiŢvestighezeăsfiŢteleăluiămţaşte, darăelăseăridicaseăşiăveŢiseălaăea.ăCu-
rând s-a aflat c  mţaşteleă lui, dup  ce autorit ile sovietice le 
cercetaser , au fost furate de cineva şiă lţculă lţrăaăr mas necunoscut de 
atunci. 

 
V 

So ia mea o vedea pe matuşka adesea, dar eu, deşiăîmiădţreamăa-
ceasta foarte mult, nu aveam ocazia s ă facă acestă lucru. Apoi, într-o zi, 
matuşka a trimis cuvânt c  voia s  ne vad  pe amândoi. Îmi era fric  s  
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merg, deoarece nu aveam documentele necesare. (Poli ia sovietic  local  
cerea un permis special pentru orice plecare din locul de reşediŢ .)ăŞiă
atunci am v zut în vis dou  femeiă îŢă veşmiŢteă albe, cu p rul alb 
str lucitţrăşiăcuăaureţl  în jurul capetelor lor frumoase. Puteam ghici c  
una dintre ele era stare a Agata, dar pe cealalt  doamn  nu am 
recunoscut-o. Pot doar presupune c  era fie mama ei sau – îŢfricţş tor 
pentru mine – Îns şiă PreasfâŢtaă Maic  a lui Dumnezeu. Când m-am 
trezit, eram hot rât s  mergă şiă s  o v d îŢă sfârşită peă stare a Agata, în 
ciuda ţric ruiăpericol.ăAstfelăamăplecatăşiădrumulăaădecurs bine. Când am 
ajuŢsăşiăamăiŢtratăîŢăc su a ei, am recunoscut-o imediat pe stare a Agata 
din visul meu. Nu am aflat niciodat  cine era cealalt  sfânt . 

Locuin a ei era un bordei r nesc, deăbuşteŢi, cu o singur  came-
r ; pere ii s i erau acoperi iăcuă icţaŢeăşiăerauătreiăcaŢdeleăcareăardeau; 
patul ei era f cut din câteva scânduri puse împreun , acoperite cu o ro-
gojin  simpl , r neasc ; erau mai multeăaŢalţageăşiăsfeşŢiceăcuălumâ-
n ri aprinse. Aici ne-a salutat, stând pe patul ei. Erau oameni care aveau 
grij  de ea. Andrei era înc  acolo. 

M-amăaprţpiatădeăeaăşiăi-am f cut plec ciune, ca pentru a primi bi-
necuvântarea ei, dar ea nu mi-a permis s -i s rut mâna, în schimb mi-a 
pus-ţăpeăcapăşiăaăîŢceputăs -mi s rute capul. Nu voiam ca ea s  fac  a-
ceasta, spunând c  sunt un om p c tos. Ea mi-aăridicatăcapulăşiăaăspus: 
„Deăce, dragul meu, nu vrei s - i s rutăcapul?”. Desigur ea a v zut dina-
inte toate suferin ele prin care aveam s  trec în viitorul apropiat, care 
într-adev r au început dup  1938, când am fost arestat. 

Ne-am odihnit pentru o vreme, am ascultat cuvântul ei dulce, apoi 
amăluatăciŢaăşiăŢe-am rugat lui Dumnezeu împreun . Era bine acolo, îm-
preun  cu ea, destul de pl cut: inima era atins  şiăî i venea s  plângi, nu 
de sup rare, ci de umilin , acea c ldur  de nedescris din sim irea blân-
de ii, când harul lui Dumnezeu î i atinge inima. Punându-ne la culcare 
pe podea, ne-a cerut s  ne întindem împreun  subăaŢalţgăşiăicţaŢe, şiăeaă
îns şi, stând pe pat în capul oaselor, a rostit rug ciunea lui Iisus toat  
noaptea, f cându-şiăsemŢulăcruciiăregulatăşiăcuăcalm. 

Diminea a, când ne-am trezit, ne-amărugatăşiăamăluatămiculădejun, 
i-am spus c  aveam o sor  în provincia Cernigov, în satul M. Apoi ea 
ne-a binecuvântat s  mergemăşiăaăspus: „Merge i în siguran , cţpilaşiiă
mei, oriunde ave i nevoie. M  voi ruga lui Dumnezeu pentru voi”. Şiăast-
fel am c l tţrită65ădeăkilţmetriă „ilegal”, am v zut-ţăpeă sţraămeaă şi, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, ne-am întors acas  în siguran . Atunci a fost 
ultima dat  când am v zut-o pe stare a Agata. 

Stare a avea multe leg turi cu oameni drep i, b rba iăşiăfemei, din 
vecin tatea noastr ; ei îŢşişiăerauăadev ra i sfin i v z tori cu duhul, caăşiă
ea. Erau sau fiii s iă duhţvŢiceşti, sau prieteni duhovniceştiă cuă aceeaşiă
gândire, laă careă îiă trimiteaăpeăţameŢiiăŢţştriădiŢă catacţmbeăpeŢtruă iŢ-
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struire duhovniceasc  sau pentru mângâiere. Îmi pl cea s  îiă viziteză şiă
eram familiar cu ei, de vreme ce to i deveniser m str ini de duhul lui 
Antihrist care luase în st pânire p mântul Rusiei noastre, cândva glorios 
şi sfânt, dar acum s r cităşiăŢeŢţrţcit. 

 
FEMEIA CEA DREAPT ăDINăLOEV 

În or şelulăLţev, de pe râul Nipru, tr ia o femeie sfânt  care era 
bolnav  de treizeci de ani. Ea paralizase imediat dup  nunt . Timp de 
cinci ani so ul ei a stat cu ea, dar dup  aceea a p r sit-o. Dup  ceva vre-
me, el a v zut c  oamenii veneau la ea pentru c  devenise renumit  pen-
tru darul înainte-vederii şiăs-a întors laăea.ăFeteleăşiăfemeileăevlaviţaseăa-
veau grij  de ea; putea s -şiă fţlţseasc  doar mâinile. MatuşkaăAgata o 
cuŢţşteaăşiătrimiteaăţameŢiălaăeaăpeŢtruăîndrumare, pentru c  şiăeaăştiaă
cum s  mângâie o inim  îndurerat . 

În 1940, împreuŢ ă cuă prietenul meu Atanasie S., am hot rât s  
mergem la Kiev, ca s  cump r măŢişteăhaiŢe.ăDeăvremeăceăvapţrulăspreă
KievăseăţpreaăîŢăacestăţraş, am hot rât s  mergem cu acest vapor la Kiev. 
Dar când am ajuns în Loev, Niprul a început s  înghe eăşiăŢe-a fost fric  
s  mergem la Kiev, ca s  nu r mâŢemăblţca i pe cale; şiăastfelăamăhţt -
rât s  abandon m c l tţriaă laă Kievă şiă îŢă schimbă s  o vizit m pe X, 
bolnava v z toare cu duhul, darăŢuăştiamăuŢdeălţcuieşteăşiăseăîŢtuŢecaseă
deja. 

În acel moment, sfânta femeie poruncise s  se preg teasc  o mas  
pentru doi oaspe i, spunând c  doi c l tori, pe nume TihţŢăşiăAtanasie, 
aveau s  vin  la ea. Apoi i-a spus so ului ei s  mearg  la un anumit col  
pe strad , unde va întâlni doi tineri care o caut  pe ea. Acest b rbat ne-a 
îŢtâmpiŢatăacţlţăşi ne-a întrebat dac  noi c utam o femeie bolnav ; şiă
când noi, în mare uimire, am r spuŢsă„da”, el ne-a dus la ea. Numai ce 
amădeschisăuşa, c  ea a început s  cânte „psalmul”ă (câŢtare religioas ) 
peăcareăîlăştiamăbiŢeăşiăîlăiubeam, şi, cu moralul ridicat datorit  lucrurilor 
minunate pe care Dumnezeu le f cuse, ne-am al turat ei în cântare:  

„MâiŢe, mâine, în casa lui Zaheu,  
Se va s l şluiăuŢăOaspeteămistic,  
Şiăf r  graiăşiăpalidăst   
acum Zaheu înaintea Lui în untru. 
Trupul meu – o cas  întunecoas  şiăţbscur  
ŞiătţtulăîŢădezţrdiŢeăşiămurdar; 
Cu ce pot s -L servesc? 
CeălţcăpeŢtruăOaspeteleămeuăŢeaşteptat?” 
Apoi, dup  ce ne-am rugat lui Dumnezeu, am servit cina, în timpul 

c reia s-au citit cu voce tare Ţişteăc r iăduhţvŢiceşti.ăApţiăŢe-au dat un 
loc de dormit. Diminea a, când am plecat, ea ne-a spus s  nu ne ducem 
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în Kiev, ci s  cump r mătţtulădiŢăacestăţraşăşiăîŢăliŢişteăs  ne întoarcem 
la familiile noastre. 

 

DREPTUL MUCENIC PARAMON 

ÎŢă ţraşulă Bragilă lţcuiaă uŢă celibatar,ă îŢă vârst  de 65 de ani, care 
ducea via  curat . P rin ii s i muriser  timpuriu şiă elă r m sese s  
locuiasc  singur în casa lor, timp de mul i ani, ducând o via  deăpţstăşiă
rug ciune. Casa lui, aflat  laăperiferiaăţraşului, nu era mare, şiăţă livad  
mare o înconjura. Se g seau dou  biserici în acestă ţraşă şi, când au 
semnat loialitatea fa  de Biserica sovietic  (a Mitropolitului Serghie), el 
a încetat s  mai mearg  laăeleăşiăîşiăf ceaăslujbeleăbisericeştiăacas . 

Odat , în luna iunie, amăvizitatăacestăţraş.ăEramăcuăaltăprieteŢăală
meu, pe care îl chema tot Atanasie (altul decât cel pomenit mai sus). Era 
duminic  diminea  şiăŢţiămergeamălaăbiseric ; ajungând mai aproape 
de ea, am v zut c  pe vârful bisericii, în locul unei cruci ortodoxe, erau 
ataşateăuŢăciţcaŢăşiăţăsecer  şiăuŢăsteagărţşu.ăAstfel, am mers la cealalt  
biseric , dar şiăaceeaăaveaăaceeaşiăpeceteăaă luiăAŢtihristăpeăea.ăŞiăastfelă
am decis s  nu mai mergem la biseric  deloc, în schimb s -i facem o 
vizit  lui Paramon, peăcareăîlăcuŢţşteam.ă 

El a fost foarte fericit s  ne vad . În ce priveşteăîŢf işarea, era des-
tul de voinic, cu o în l ime pu in sub medie; eraăchelăşiăaveaăţăbarb  po-
trivit de lung , înc  neînc run it . Ne-a invitat în cas , ai c rei pere i e-
rau to i acoperi i cu multe icoane; erau multe candele, toate aprinse, 
înaintea sfintelor icoane. El ne-a ar tatăchiarăşiăpţrtreteăaleă arilor şiăaleă
noului mucenic Nicolae al II-lea. Ele erau ascunse într-o camer  mare, 
ai c rei pere i erau împodobi i cu multe portrete vechiăşiărare.ăDup  ce 
am privit tot ceea ce ne-a ar tat, amă ieşită îŢă gr din . Era o livad  
luxuriant , cu mul i copaci înal iă şiăumbrţşiăplini cu fructe.ăElă aă reuşită
într-un anumit fel s  se p zeasc , aproape pân  laă sfârşit, de fermele 
cţlectiveăşiădeătţateăţrţrileăşiăpriva iunile sistemului sovietic de iad, sub 
care totul era lichidat de c tre autoritatea comunist . 

Aici, în gr din , ne-a spus despre o minune pe care o v zuse în 
acea gr din  cu o s pt mân  în urm . Pe 1 iunie, el v zuse dintr-odat  
îŢă aeră Ţişteă p s ri mari, ŢeţbişŢuite, legate cu panglici albastre ca 
seninul cerului. Pe când se uita la ele, au început s  planeze deasupra 
gr dinii sale. Dintr-odat , a v zut-o pe una din aceste p s ri venind di-
rect în gr diŢaă luiăşi, când era aproape jos, l-a întrebat: „Ceăvezi, Para-
mţŢ?”. Împietrit, el a spus: „Nuăştiu”.ăApţiăeaăaăspus: „Nţiămergemăspreă
Est, ca s  l s m cale liber  regilor r s riteni s  mearg  îŢăVest”.ăCuăaces-
tea s-aăridicatăşiăs-a al turatăstţluluiăşiăaăzburatăspreăEst. 

Într-o s pt mân  a izbucnit r zboiul şiăfţarteăcurâŢdăgherileleăsţ-
vietice locale au aflat despre portretele arului diŢăchiliaăluiăParamţŢăşiă
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despre via a lui ascetic  şiăîŢăaceaăgr din  l-auătţrturatămultătimpăşiăapţiă
l-au ucis. El a murit ca mucenic în iulie 1941. 

Noule mucenice Paramon, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! 
 

IEROSCHIMONAHUL EVGHENIE 

PeămatuşkaăAgataăţbişŢuiauăs  o viziteze mul iăţameŢiămiŢuŢa i, 
locuitori ai pustiei, ascuŢşiăîn adâncurile p durilor, schimoŢahiăşiăclericiă
din catacombe care peregrinau f r  a avea cas . Unul dintre aceştia era 
p rintele Evghenie, care nu era originar din aceste p r i ale Rusiei. El 
slujea în secret în mai multe sate. Oamenii spuneau c  era înv atăşiăc  
Dumnezeu îi descoperea multe; el le d dea oamenilor multe sfaturi folo-
sitoare. 

Era înalt, destul de energic, cu totul înc run ităşiătrebuieăs  fi avut 
80 de ani sau mai mult. El umbla îmbr cat ca preot, dţarăuŢeţriăîşiăas-
cundea par ial rangul preo esc, puŢâŢdăpeăelăŢişteăhaiŢeăzdreŢ roase de 

ran. Când ap rea acest sfânt p rinte, ţameŢiiăştiauăimediatăşiăveneau 
la el pentru ajutor duhovnicesc.  

O fat  s rac  de la sat, pe nume Kulinka, a avut un fel de boal  pe-
riculoas  şi, încrezându-se în Dumnezeu mai mult decât în oameni, a 
vrut s  fac  o fapt  bun , donând cear  de albine pentru lumân rile de 
la biseric . Astfel, ea a f g duit s  dea ceva din cele ce avea, dar în afar  
de câ iva metri de es tur  de in pentru prosoape, nu g sea nimic s -i 
aduc  acestui sfânt p rinte, care bineîn elesăŢuăştiaăŢimicădespreăf g du-
in a ei. Când a venit la el, ea a v zut mul i oameni care st teau cu r bda-
reăşiăaşteptauăîŢăcasaă r neasc  în care st tea el. În momentul în care a 
trecut pragul, stare ul v z tor cu duhul s-a întors c treă eaă şiă i-a spus: 
„Kulinka, mi-aiăadusăceăaiăprţmis?”. Cu triste e a spus c  avea doar lâna, 
dar nu a putut aduce şiăceara. Zâmbind, el i-aăacceptatădarulăşiăaăspus: 
„Veiăaduceăalt  dat  ceara”.  

Odat , a stat dou  sau trei s pt mâni într-un sat pe malul râului 
Nipru, la fermierul Eftimie. Dumnezeu i-a descoperit c  autorit ile so-
vietice locale îl vor lipsi pe acest biet om de tot fânul s u, de haina sa -
r neasc  din piele, de calul s u cu c p struăşiădeăalteălucruri.ăAstfelăp -
rintele EvgheŢieă şi-a pus pe el aceast  hain , spunând c  i se potrivea 
fţarteăbiŢeăşiăc  ar fi bine s  mearg  s  o viziteze pe matuşka purtând-o. 
Dup  ce a mers în jurul casei o vreme îmbr catăîŢăea, şi-a dat-ţăjţsăşiăaă
ag at-o de perete. So ia fermierului, Laksuta, a început s  se team  c  
nu i-o va mai da înapoi so ului ei. Eftimie între timp a înh mat calul 
pentru a merge la matuşka Agata. P riŢteleăEvgheŢieă aă ieşită afar  şiă aă
spus: „Vţmăfaceăţăplimbare”, şi, aşezâŢdu-se în c ru , ar tând spre c -
pi a de fân, a ad ugat: „S  vindem toat  c pi aădeăfâŢăşiăs  bem! Nu vom 
avea nevoie de ea!”. Dar Eftimie a spus: „Ceă tţtă spui, batiuşka, din ce 
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vom tr i?ăNuăvţmăaveaăŢimic!”ăApţi, cu o privire trist  şiăaspr , stare ul 
a spus: „Exactăaşaăvţmătr i – ŢeavâŢdăŢimic!”. Dar Eftimie a mers mai 
departe f r  s  în eleag . Au vizitat-o pe matuşka şiăs-au întors. În mo-
mentul în care au intrat în curte, aă sţsită şefulă deă laă Selsţvietă şiă aă luat 
chiar acea hain  diŢăpieleăşiăfâŢulăşiăcalulăîŢh mat.ăŞiăastfelăs-au împlinit 
toate proorociile stare ului. Atunci biata so ie a regretat cu amar c  nu îi 
d duse haina p rintelui Evghenie. 

Odat , so ia mea s-a dus cu mai multe femei s  o vad  pe matuşka 
Agata, pentru a-i asculta înv turileăduhţvŢiceştiăşiăpeŢtruăaăseărugaăluiă
Dumnezeu împreun  cu ea. Satul nostru era la o distan  de 48 de kilo-
metri. Când au ajuns, dup  ţbişŢuitulăsalut, matuşka s-a întors spre so-
iaămeaă şiă i-a spus cu îngrijorare: „Cţpilaşulămeu, gr beşte-teă şiămergiă

înapoi. Este nevoie s  fii acas ”.ăSţ iaămeaăştiaăbiŢeăc  ea era v z toare 
cuăduhulăşiăpriŢăurmareăs-a gr bit spre cas . Abia ce a intrat în cas , c  
agen ii NKVD au şiăsţsităşiăm-au arestat. Am avut timp doar s  ne lu m 
r mas bun, mul umit  matiuşk i Agata. 

 

VI 

În tot acest timp, autorit ile sovietice voiau s  o aresteze pe ma-
tuşka Agata, dar le era fric , ştiiŢdăc  este v z toare cu duhul. Când lo-
cuia la Andrei, au arestat-o pe so ia lui, Motia (Matrona). Atunci o v du-
v  din satul Mokovo, care locuia cu fata ei de 14 ani, a luat-o la ea; şiă
astfel sovieticii au arestat-ţăşiăpeăaceast  v duv . Atunci Andrei a luat-o 
diŢăŢţuălaăsiŢeăşiăb ie ii lui aveau grij  de ea. Atunci l-au arestat pe An-
dreiăcuăîŢtreagaăluiăfamilieăşiăi-au exilat. Dup  aceea au venit de dou  ori 
ca s  o aresteze, dar nu au putut. 

Matuşkaă Agataă şi-a cunoscut moartea sa cu mai mult de un an 
înainte: ea ne-aă spusădespreă aceastaă şiă eraăpreg tit  peŢtruăea.ăEaă şi-a 
preg tit rochia de înmormântare: era toat  de culoare verde str lucitor. 
Ne-a spus c  aveau s  o înfometeze pân  la moarte. Noi am spus c  sub 
nicio form  nu vom permite acesta, dar ea spunea: „Cţpilaşiiămei, nu 
ve i fi l sa i s  veni i la mine. Vor pune gardieni înarma i – şiăvţiămuri”.ă
Şiăs-aăpetrecutăexactăaşaăcumăaăspusăea. 

CeeaăceăleăspuŢeaăcrediŢciţşilţrăcuăprivireălaăautţrit ile sovietice, 
aceleaşiălucruriăleăspuŢeaăşiăcţmuŢiştilţr.ăNuăîiăeraăfric  deăeiăşiăîi numea 
„f r  de Dumnezeu – slugiăaleăluiăSataŢ”.ăCâŢdăliăs-a raportat agen ilor 
NKVD c  o doamn  în vârst , pe nume Agata, îi înv a pe oameni s  nu 
asculte de sovietici, numind autoritatea sovietic  f r  DumŢezeuăşiăaăluiă
Antihrist, ei au trimis patru agen i NKVD tineri s  ţăarestezeăşiăs  o adu-
c  îŢăţraşulăGţmel.ăCâŢdăauăajuŢsălaăcasaăei, i-a cuprins o fric  groazni-
c , încât au ezitat s  o ating .ă Îşiă spuŢeauăuŢulăaltuia: „Tuăs  ţă iei”, şiă
cel laltăr spundea: „Nu, tu s  ţăiei”ăşiăapţiăspunea: „Mi-e fric  s  o ating, 
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pentru c  se poate s  se lipeasc  deămâiŢileămele”.ăAceastaădeţareceăeraă
cunoscut faptul c  piciţareleăeiăerauă„lipiteăuŢulădeăaltul”, şiăastfelăeaăeraă
privit  de ei ca un fel de vr jitţare.ă Aveaă atuŢciă 119ă aŢi.ă Şiă astfel, nu 
puteau face nimic cu ea. 

Apoi a venit un ordin de a o înfometa pân  la moarte. Ei au adus 
g rzi înarmate, în februarie 1939, şiă auă îŢcţŢjurată s r c cioasa ei 
locuin  şiă Ţim nui nu i se permitea s  se apropie. G rzile erau acolo 
permanent, ziă şiă Ţţapte, şiă erauă schimbateă regulat.ă Aă durat dou -trei 
s pt mâni. 

CrediŢciţşiiăveŢeauăşiăvedeauădragulăbţrdeiaşădeăpeădealăşiăştiauăc  
acolo un sfânt al lui Dumnezeu murea neputincios, unul care ajutase 
atât de mul i oameni – şiăeiăŢuăputeauăfaceăŢimicăpeŢtruăea.ăG rzile erau 
libere s  împuşteăţricând voiau. 

Apoi a venit strig tul trist, ca un dang t de clopot funerar: „Mer-
ge iăşiăîŢgrţpa i-ţăpeăAgapka”, pentru c  ea nu mai era printre ei. Preot 
nu era. S tenii au înmormântat-o în cimitirul satului. Noi nu eram acolo 
când au înmormântat-ţăşiăeraăpericulos s  fii aproape. Noi, oamenii ei, 
ne-am adunat în satul Buri koe, la 64 de kilometri dep rtare, şiăîŢtreagaă
noapte, f r  a p r si casa, am cântat slujba înmormânt riiăşiăpaŢahida, 
de vreme ce nu exista absolut nicio posibilitate de a aduce un preot. Noi, 
feteleăşiăfemeile, am împ r it toat  Psaltirea între noi, câte o catism  de 
fiecare, astfel încât citirea s  se fac  timpădeăpatruzeciădeăzile.ăŞiăastfelă
ne-am rugat lui Dumnezeu pentru ea, nu doar patruzeci de zile, ci timp 
de un an întreg. Noi nu o uit m pe draga noastr  matuşka; ea ne-a salvat 
şiăŢe-a hr nit cu hran  duhovniceasc  – în timpul groaznicei foamete. 

Sfânt  maic  Agata, roag -te lui Dumnezeu pentru noi! 
TihţŢăşiăTeclaăT.ă 
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29. Egumena Antonina 
ŞIăLOCUITORIIăPEŞTERILOR DINăMUN IIăCAUCAZULUI 

Pomenit  la 1 martie (†1929) 
 

Atunci vor începe s   
spun  mun ilor: „c de i peste noi”  

şiădealurilţr: „acoperi i-ne”. 
Luca 23: 30 

 
Urm toarea relatare este o m rturie personal  a unui adev rat 

membru al Bisericii din catacombe, Natalia V. Urusova, care ea îns şiăaă
îndurat un martiriu f r  sânge de la începutul Revolu iei pân  la sfârşi-
tul celui de-al Doilea R zboi Mondial. Crima sa a fost c  era o credin-
cioas  creştiŢ  ferm , apar inând unei familii aristocratice, eraăţă„iţzefi-
t ”ăcuăaspira iiămţŢahale şiămam ăa mai multor fii martiriza i. 

În Vladikavkas, nu departe de gar  se afla o m n stire cu hramul 
icoanei din IvirţŢă aă Maiciiă luiă DumŢezeu.ă Euă ţbişŢuiamă s  vizitez 
aceast  m n stire în fiecare zi. M-am apropiat de mai multe c lug ri e, 
dar în special de matuşka binevoitoare, egumena Teofana. Ea nu era 
foarte educat  şiăîŢămţdăevideŢtăprţveŢeaădiŢtr-o familie de rani, dar 
era un minunat suflet smerit.  

Era la începutul anului 1922. Într-ţăziăamăveŢitălaăeaăşiămi-a spus: 
„Vreauăs - i împ rt şescăuŢăsecret, despreăcareăŢuăştieăŢimeŢiă îŢăafar  
de mine, de c lug ri a care este iconom  şiăde ucenica mea de chilie (o 
c lug ri  rasofor ). Vino, hai s  mergem”. 

Egumena Teofana m-aăcţŢdusăpriŢămaiămulteăcamereăşiăîŢăultimaă
– din care o scar  spiralat  ducea spre pod – st tea o alt  egumen . Am 
în eles imediat c  era egumen , deoarece purta o cruce din aur. Era neo-
bişnuit de atr g toare, nu doar prin faptul c  era prietenoas  şiăiubitoa-
re, darăşiăpriŢăraraăeiăfrumuse e exterioar . Era foarte tân r  şiăŢuăputeaiă
s  ghiceştiăc  avea deja patruzeci de ani. Timp de trei luni, în ciuda frigu-
lui puternic de iarn , ele au ascuns-ţăîŢăpţdăşiădţarăarareţriăţăaduceauă
jos, în aceast  camer , ca s  se poat  înc lzi. Secretul era bine inut. 
Doar uceŢicaădeăchilieăurcaăîŢăpţdăcâŢdăîiăaduceaămâŢcareăşiăalteălucruri 
necesare.ă CurâŢdă şiă euă amă deveŢită fţarteă aprţpriat  de ea, pentru c  
aveamămulteă îŢă cţmuŢă şiă amă fţstădestulădeă atraseăuŢaădeă alta.ăEaă eraă
bine educat  şiădiŢtr-o familie nobil  bun . 

Nu a trecut mult pân  când mi-a spus povestea ei. Ea era egumena 
unei m n stiriădeămaiciădiŢăţraşulăKizliarădiŢăCaucaz. La începutul Re-
volu iei, când jefuirea m n stirilţrăeraăuŢă lucruăţbişŢuit, o mul ime de 
bandi iăbţlşeviciăau intrat în m n stirea lor, distrugând totul, tâlh rind, 
şiă împuşcâŢdămţrtalămaiămulteămaiciă careă se opuseser ă jafului. Când, 
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pentru o scurt  perioad , Armataă Alb  a intrat în ţraşulă Kizliar, un 
necunoscut le-a indicat persoanele care distruseser  m n stireaă şiă
omorâser  c lug ri ele. CrimiŢaliiă auă fţstă împuşca i de albi. Când 
ArmataăAlb  s-a retrasăşiăbţlşeviciiăauăluatăsubăcţŢtrţlăţraşul, au început 
s  caute persoana care le spusese albilor. Egumena, cu totul nevinovat , 
a fost acuzat  şiă cţŢdamŢat  – un act de simpl  r zbunare. Cu toate 
acestea, Domnul a ajutat-o s  fug  şiăŢţapteaăaăplecatălaăVladikavkas, la 
aceast  m n stire unde egumena Teofana a ascuns-o. Peste tot în 
Caucaz erau postate afişe şiăpţstereă cuăceiă „c uta i”: „Celă careăvaăar ta 
locul fostei egumene de la M n stirea Kizliar, Antonina, va primi o 
recompens  deă3000ădeărubleădeăaur”. 

Timp de o lun  şiăjum tateăamăavutăşaŢsaădeăaăţăvedeaăpeăegumena 
Antonina aproape în fiecare zi. Odat , într-o noapte geroas , dup  ce a 
c zut ţăcaŢtitateăŢeţbişŢuit  de z pad , la ora 1:00 noaptea cineva a cio-
c nit la fereastra mea. Toat  lumea s-a trezit speriat . Cine putea cioc ni 
noaptea în afar  de GPU?ăAmăridicatăperdeauaăşiănu puteam s -mi cred 
ochilor. Am v zut-o pe egumena Antonina într-o hain  alb  din piele de 
oaie; de cealalt  parte a ei st tea maica iconom  şiăuceŢicaădeăchilieăAŢ-
fisa.ă „Gr beşte-te, gr beşte-te. Deschideă şiă ascuŢde-o pe matuşka”.ăEleă
au intrat. Am închis lumina, pentru a nu atrage aten ia, şiăceăamăauzit?ă
Am auzit urm toarea minune evident  şiăiŢcredibil  a lui Dumnezeu. 

Cu pu ine zile înainte de aceasta – lucru despre care eu nu aveam 
nici cea mai mic  idee –, o oarecare tân r  a venit la m n stire, spunând 
c  e o fiic  a familiei nobile Trube koi. Cu lacrimi a rugat-o pe egumen  
s  o primeasc , afirmând c  tat lăşiămamaăeiăfuseser  ucişiăşiămţşiaălţră
tâlh rit  şiăeaăr m sese singur  îŢăŢecazulăei.ăEaăşi-a jucat rolul atât de 
bine, îŢcâtă aă reuşită s  câştigeă îŢcredereaă egumeŢeiă care, în simplitatea 
inimii, nu doar c  a acceptat-ţăşiăeraăfţarteăbuŢ  cu fata, dar curând i-a 
încredin at secretul despre egumena Antonina. Fata a disp rut dintr-o-
dat  – era un agent GPU care o c uta pe matuşka AŢtţŢiŢa.ăÎŢăaceeaşiă
noapte, m n stirea a fost înconjurat  de poli ie, astfel încât nimeni s  
nu poat  sc pa. Ei au p truns în untru pentru a c uta, cerând ca egu-
mena s  se predea. Când ucenica de chilie a fugit sus pentru a o informa 
pe egumena Antonina despre aceasta, ea a spus: „EiăbiŢe, ce putem face? 
Dac  Îi este pl cut lui Dumnezeu ca ei s  m  g seasc , aşa s  fie. Dar, 
dac  nu este voia Lui, El va închide ochii oamenilor, iar ei, v zând, nu 
vor vedea. Vino, vom merge afar  în fa aălţr”.ăMaicileăauăpusăhaiŢaădiŢă
pieleădeăţaieăpeăeaăşiătreiădiŢtreăeleăauămersăjţsăşiăauăieşităpurăşiăsimpluă
pe poarta m n stirii, chiar prin fa a ochilor solda ilor ArmateiăRţşii. Ele 
nu merseser  departe când l-au auzit pe comandant strigând, „CiŢeă aă
ieşităpeăpţart  chiar acum? Cine a fost condus afar ?”. Solda ii Armatei 
Rţşiiă auă r spuns, „Nuă amă v zută peă ŢimeŢi”.ă „Ceă vre i s  spune i”, a 
r spuns comandantul furios, „ciŢevaă tţcmaiă a plecat într-o haina din 
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piele alb  de oaie înso it de dou  maici”.ăTţat  lumea a negat acest lucru 
şiăs-au gândit doar c  elăîşiăimagiŢaăastfelădeălucruri.ăEiăauăc utat peste 
tot, au întors totul cu susulăîŢăjţsăşiăauăfţstăţbliga i s  plece cu mâinile 
goale. O minune! 

Şi, astfel, ea a fost adus  la mine. Eu, bineîn eles, m-am bucurat c  
o puteam ascunde, chiar dac  pân  şiălaăŢţiăeraăfţarteăriscaŢtăpeŢtru ea, 
deăvremeăceăŢţiăîŢşiŢeăputeamăfiăaresta i în orice moment. Le-am între-
bat pe maici: „Cuăceăs  o hr nesc pe matuşka, pentru c  mesele noastre 
sunt foarte s race?”ăMaicileăauăr spuns: „ÎiăvţmăaduceăhraŢ  de dou  ori 
pe zi, prâŢzulăşiăciŢa”.ăEleăauăstat cu noi pân  diminea a. Egumena An-
tonina a r masă cuăŢţiă şiă eleă s-au întors la m n stire. Curând au adus 
mâncarea, lucru pe care au continuat s -l fac  de dou  ori pe zi, timp de 
dou  s pt mâni, cât a stat la noi. 

Nu puteai s  n-ţăiubeşti.ăCţpiiiăţăadţrauăpurăşiăsimplu, şiăchiarăşiă
so ul meu, de obicei indiferent fa  de multe lucruri, ţărespectaăşiăcţŢ-
versa cu ea cu pl cere nepref cut . Pe atunci înc  mai era posibil s  g -
seşti, pentru o anumit  sum , un ad post secret în mun ii din zona lo-
cal , cunoscut  ca Inguş. M n stirea voia s  fac  acest lucru, dar se ce-
rea o sum  de bani atât de mare, încât chiar dac  toate propriet ile m -
n stirii – pu inul care mai r m sese dup  pr darea bolşevic  – ar fi pu-
tut fi vândute, nici atunci nu ar fi fost suficient. Am hot rât s  stea cu 
ŢţiăşiăŢuăŢe-am f cut planuri îŢăleg tur ăcu viitorul apropiat, l sând-o în 
mâinile lui Dumnezeu, pentru c  to i ajunseser m s  o iubim foarte 
mult. Ea, cu toate acestea, suferea mult gândindu-se c  dac  era desco-
perit , atunci nu doar ea ar fi pl tit scump pentru asta, ciăşiăŢţiăamăfiăfţr-
a i s  suferim. Cazul ei era, bineîn eles, ţămiŢuŢeăşiăţăadev rat  pronie 

a lui Dumnezeu. Pân  la urm , chiar din acea noapte a c ut rii ei în m -
n stire, în ciuda tuturor planurilor hidoase ale investigatorilor GPU, ni-
meni nu detectaseăuŢdeăşiădeăceăc lug ri ele mergeau de dou  ori pe zi 
ducând mese calde. 

Dou  s pt mâni au trecut. Între timp eu am pus o perdea de tifon, 
separând un loc pentru ea într-un col  în singura camer  în care mai 
erau deja cinci copii. Era acolo un pat pentruăeaăşiăţăcaŢdel  atârnat , 
adus  de la m n stire, care ardea întotdeauna. Odat  am observat c  
matuşka petreceaă îŢtreagaă Ţţapteă îŢgeŢuŢchiŢdă şiă rugâŢdu-se în-
fl c rat, cu lacrimi. Puteam vedea prin perdeaua sub ireă şiă Ţuăputeam 
dormi; nu puteam s  nu fiu afectat  de sup rarea ei. Diminea a devreme 
ea s-a întors spre miŢeă şiă aă spus: „Teă rţg, f -mi o favoare. Mergi la 
fericita Anastasia Andreevna şi spune-i atâtăşiănimic altceva: «Matuşkaă
Antonina î i cere binecuvântarea»”. 

Anastasia Andreevna, o dreapt  nebun  pentru Hristos, bine cu-
noscut  în întreaga regiune Vladikavkas pentru darul înainte-vederii, lo-
cuia într-uŢămicăbţrdeiăaflatăîŢăcurteaădiŢăspateăaăuŢuiăbuŢăcreştin. Am 
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mers la ea. Ea m-aăîŢtrebatădeăceăaveamăŢevţieăşiăi-am spus c  matuşka 
Antonina îi cerea binecuvântarea. 

„Da, da!”ăaă r spuŢsăea.ă„SpuŢe-i c  nu trebuie s  se team  de ni-
mic; ceea ce a hot râtăşiălucrulăpeŢtruăcareăs-a rugat îl va împlini; da, va 
împlini. Trebuie s  mearg  la casa guvernamental  rţşieăşiămare; da, s  
mearg !” 

I-am spus egumenei Antonina r spuŢsulăşiăfa a ei s-a luminat...  
„M-am hot rât s  m  predau la GPU ast zi. Suf r teribil pentru c  

va trebui s  suferi i pentru mine, şi, chiar dac  m-am rugat, tot mai a-
veamă temeriă şiă îŢdţieliă despreă ceeaă ceă hţt râsem s  fac. Dar, acum, 
dup  cuvintele fericitei, ŢimicăşiăŢimeŢiăŢuăm  pţateăţpri”. 

Copiii au izbucnit în lacrimi. La ce puteam spera? GPU - de ce? A-
ceasta era o groaz  de negr it! Ea a plecat dup  ceăşi-a împ rt şitălacri-
mile cu noi, dar cu un chip uimitţrădeăliŢiştit, care devenise mai str luci-
tţrăşiămaiăfrumţsădecâtăîŢaiŢte.ăEaăera îmbr cat  îŢăveşmiŢteleăeiămţna-
haleăşiăpurtând crucea de aur de egumen .ăÎŢăciudaătuturţrăpiedicilţrăşiă
a pericolelor, nu îşiă d duse jos niciodat  hainele monahale. Trecuse 
pu in mai mult de o or . To i st teamă îŢă liŢişte, preda i triste iiă şiă
gândului la soarta ei. Dintr-odat , fiica mea de unsprezece ani, uitân-
du-se pe fereastr , a strigat: „ViŢeămatuşka AŢtţŢiŢa!”. Ea venea cu o 
bucurie atât de extraordinar  îŢcâtăesteăimpţsibilădeădescris.ăŞiăaceastaă
este ceea ce ne-a spus:  

„AmăajuŢsălaăsediul GPU. Gardianul de rând m-a întrebat de ce am 
venit. Am r spuns c  vţiăspuŢeăşiă îmiăvţiădaăŢumeleădţarăşefului.ăS-au 
al turat al ii, cerându-mi s  m  supun regulilor şiăs  m  înregistrez. Eu 
am spus: «Spune i-iăşefuluiăc  vreau s -l v dăşiăŢuăm  voi supune nim -
nui altcuiva».ăEiăauămersăşiăi-au raportat aceasta. El le-a poruncit s  m  
informeze c  nim nui nu-i era permis s  încalce regulile de intrare. Eu 
am insistat din nou c  nu voi vorbi decât cu el. În acel moment s-a des-
chisăţăuş  pe cţridţrăşiăşefulă îŢsuşiăaă ieşită s  se uite. V zându-m , el a 
spus: «Intr ». Astfel am intrat. «Ce vrei?». «Oferi i 3000 de ruble 
pentru capul meu. Ei bine, vi l-am adus eu îns mi.» El a fost atât de 
uimit, încât s-aă ridicată şiă aă spus: «Tu, tuă eştiă egumeŢaă AŢtţŢiŢaă şiă aiă
venit singur  la noi?!!». Am spus c  da, şiăc  mi-am adus propriul cap. A 
luat fotografia mea de pe birou. Am luat din buzunarul meu una exact ca 
aceea. El s-a uitată laămiŢeăşiăaăspus: «Eştiă liber , mergi oriunde vrei!». 
Pe când plecam, el a spus: «Într-un an, conform legii, voi fi obligat s - i 
dau o anumit  pedeaps ...».  

Nimeni nu a investigat unde s-a dus dup  ce a plecat de la GPU şiă
nimeni nu s-a atins de noi. Ea s-aăaşezată îŢămţdădeschisă îŢăm n stire, 
unde a tr it în pace pentru înc  un an. Mai târziu am aflat c  i se porun-
cise s  munceasc  pe post de camerist  la un hotel comuŢistă îŢăţraşulă
Rostov-pe-DţŢ.ăDarăŢiciăatuŢciăeaăŢuăşi-a dat jos hainele monahale. Cu 
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toate acestea, nici m car un singur comunist nu cerea servicii de la ea; 
to i se purtau cu ea f r  mali iţzitateă şiă iŢsulte; to i îi purtau cel mai 
mareărespectăşiăchiarăseăplecauăuşţră îŢă fa a ei. În 1923 astfel de lucruri 
înc  se mai puteau petrece. 

Vreo doisprezece ani mai târziu, când eu eram în Kazahstan în ora-
şulăAkhtyubiŢsk, unde locuiam cu fiul meu, care era exilat, l-am întâlnit 
pe arhimandritul Arsenie, care era, de asemenea, exilat acolo. El era un 
prieten apropiat al Mitropolitului Iosif deăPetrţgradăşiăpriŢăelăam avut 
pl cerea de a-l întâlni pe sfântul ierarh. Am descoperit c  p rintele 
ArseŢieăţăcuŢţşteaăbiŢeăpeăegumeŢaăAŢtţŢiŢaăşiămi-a spus urm toarele 
despre ea:  

Când perioada condamn rii ei s-a terminat, un grup de dou spre-
zece c lug ri e a format o comunitate monahal  subăcţŢducereaăeiăşiăauă
mersăîŢăţraşulăTuapse, cu scopul de a fonda un schit secret sus în mun i. 
În acele zile, mul i c lug ri din m n stirile distruse f r  mil  sperau s  
seăaşezeăîŢămuŢ i ca pustnici, pentru a evita persecu ia din partea bolşe-
vicilor. Dar min ile celor de la GPU erau viclene; ei au plasat agen i se-
cre i deghiza i ca paznici de p duri peste tot în mun i, şiăuŢulăcâteăuŢulă
auădescţperitătţateăschiturileăsecreteăşiălţcuin ele acestor pustnici – din-
tre care aproape to iăauăfţstăîmpuşca i pe loc. 

Când egumena Antonina s-a urcat pe vârful unui munte înalt, ea a 
întâlnit un c lug r de la schitul unde locuia p rintele Arsenie. În acel 
pustiu stâncos b tut de vânturi, la în l imeăşiădeparteădeălume, ea a des-
coperit o întreag  aşezareămţŢahal  cuăpeşteriăşiăbisericiăşiădestuleăprţ-
vizii pentru a tr iăşiăaăslujiăDţmŢuluiăzilŢicăpeŢtruăcâtvaătimp.ăMţŢahiiă
de acolo s-au oferit s  ajuteăşiăs-au apucat s  sapeăpeşteri sub r d cinile 
uŢţrăcţpaciăuriaşi, care au devenit locuin e pentru c lug ri e. C lug rii 
st teau în locuin e asem n toare. În mod asem n tor au construit acolo 
o biseric  şiă cuăbucurieă leăajutauăpeăc lug ri e în cele ce aveau nevoie. 
Dar aceast  comunitate ascuns  nu avea s  dureze mult. 

Curând, ambele schituri au fost descoperite. Din paisprezece c lu-
g ri, doar unul, p rintele Arsenie, care era cel mai tân r, a fost cru atăşiă
Ţuăaăfţstăîmpuşcatăaşaăcumăauăfţstăceilal i; el a fost exilat pentru opt ani 
într-un lag r de concentrare, departe, tocmai în Siberiaăşi, la împlinirea 
acestor ani, el a fost trimis într-ţăaşezareădiŢăAlmaăAta.ăÎŢăaceast  peri-
oad  a fost arestat  şiăegumeŢaăAŢtţŢiŢaăîmpreun  cu toate c lug ri ele 
ei; eaăŢuăaăfţstăîmpuşcat  pe loc, ci a fost exilat  într-un loc necunoscut. 

Şiă asta este tot ceea ce spune Natalia V. Urusova despre aceast  
egumen  sfânt  în memoriile ei, în manuscris. Cu toate acestea, protoie-
reul Mihail Polski, publicând acest material în al doilea volum din Noii 
martiri ai Rusiei, adaug  la povestea ei ceva din propria lui experien  
în sudul Rusiei (vol. III, în manuscris, citat mai jos), oferind o imagine
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mai ampl  despre suferin eleă creştiŢilţră îŢă Caucaz şiă aducâŢdă lumiŢ  
asupra vie ilor mucenicilor pân  acum necunoscu i. 

„ÎŢă1928, sau la începutul anului 1929, un grup de c lug ri asce i a 
fost descoperit în Caucaz şiă aă fţstă executat priŢă împuşcare.ă Eiă erauă a-
dep iăaiămişc rii cunoscute sub numele de «cinstitorii numelui», ini ial 
expulza i din Sfântul Munte în Crimeea prin 1912. CţŢduc tţrul lor era 
Paul Dometici Grigorovici, uŢăŢţbilămţşierăkieveaŢăcare, dup  20 de ani 
de monahism, a intrat în armat , unde a avut un grad înalt în timpul 
Primului R zboi Mondial. Dup  Revolu ie, el s-a întors în Caucaz şiăeraă
cunoscut ca p rintele Pantelimon. Cel care a compilat aceast  carte îl 
cuŢţşteaăpersţŢal, precumăşiăpeăal i «cinstitori ai numelui», deoarece în 
1918, în timpul R zboiului Civil şiăal mişc rii Armatei Albe în Kuban, un 
grupădeăţrtţdţcşiămisiţŢariăauă inut mai multe conferin e pentru adep ii 
acestei înv turi, cu scopul de a-i aduce înapoi în Biserica Ortodox . Ei 
sperau s  îndeplineasc  aceasta prin realizarea unor dezbateri doctrina-
reăprivitţareălaăNumeleăluiăDumŢezeu.ăEuăamăfţstăuŢulădiŢăaceştiămisio-
nari. O întreag  list  de hot râriădţgmaticeăauăfţstădezvţltateăşiăsemŢateă
de ambele p r i. Fostul cinstitor al Numelui, c lug rulăMetodie, a fost în 
mod legitim hirotoŢită ierţmţŢahăpeŢtruăceiăcareărespiŢgeauăereziaăşiăaă
fost trimis la ei în mun i. Dar, din nefericire, curând a izbucnit o neîn e-
legere între ei. P rintele Metodie a r masăcrediŢciţsăţrtţdţxieiăşiăaăp r -
sit mun ii. Pe calea de întoarcere, la una dintre g ri, elăaăfţstăîmpuşcatădeă
c tre bolşevici.ă Peă parcursulă aă zeceă aŢi, restul locuitorilor în pustie au 
fţstăşiăeiăîmpuşca i.ăEiăauăfţstădescrişiădeăpresaăbţlşevic  drept o organi-
za ie periculoas , contra-revolu ionar . În 1930, scriitorul acestor vie i 
voia elăîŢsuşiăs  r mân  îŢăRusiaăşiăs  locuiasc  în Caucaz, dar întâlnin-
du-i pe locuitorii din pustie şiăaflând mai multe despre situa ia lor, s-a 
convins c  a r mâne acolo ar fi imposibil: to i erau inu i sub suprave-
ghere secret  de autorit ileădiŢăsatulădiŢăaprţpriere.” 

Este adev rat c  uŢiiăauămersăîŢăimpeŢetrabileădesişuriăaleăîŢ l i-
milor muntţaseăşiăpeŢtruămultătimpăŢimeŢiăŢuăaăştiut de locul lor. Dar 
povestea egumenei Antonina ne arat  cum se punea cap t pân  şiăvie ii 
acestor asce i ai pustiei Caucazului. 

 

MUCENICII NOULUI ATHOS 
Trebuie men ionat faptul c  cea mai mare atrac ie monahal  în a-

ceast  regiune sudic  era faimoasa M n stire Sfântul Apostol Simeon 
Canaanitul, mai cunoscut  sub numele de Noul Athos. În 1928, a fost 
distrus tot ceea ce mai r m sese din veritabila lavr  cu mai multe sute 
de monahi. În relativ scurta sa perioad  de existen  de la sfârşitulă
secolului al XIX-lea, m n stireaă dţbâŢdiseă uŢă mareă reŢumeă şiă multe 
posesiuni; era bine organizat  şiăeraăuŢăexempluăpeŢtruăalteăm n stiri în 
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întreaga lume ortodox . În acel an, toat  proprietatea m n stirii a fost 
furat , totul a fost distrusăşiăîŢăceleădiŢăurm  un grup de 140 de monahi, 
careăreuşiser  s  scape primelor arest ri ascunzându-se în mun i, a fost 
priŢsă şiă dusă laă îŢchisţareaăNţvţcerkaskăpeăMareaăNeagr . Monahii au 
fost interoga i şi, pe baza refuzului lor de a da o declara ie prin care s  
recunoasc  faptul c  autoritatea sovietic  este benefic  pentru umani-
tate, ei au fost separa iăîŢăgrupuriăşiăauăfţstăduşiăîŢăcamereleădeătţrtur  
în pivni a cl dirii NKVD. Acolo au fost b tu iăşiătţrtura i groaznic. Noap-
teaăauăfţstăduşi într-un loc în regiunea Kosa, la aproximativ paisprezece 
kilometriă îŢăafaraăţraşuluiăNţvţcerkask, au fost puşi în fa a unui zidăşiă
împuşca i. Acel zid era binecuŢţscutătuturţrălţcuitţrilţrăţraşului. 

To iăcreştiŢiiăţrtţdţcşiăarătrebuiăs -şiăamiŢteasc  deăaceştiărţbiăcu-
rajţşiă aiă luiăHristţs, care I-au r masă crediŢciţşiă chiară şiă îŢtr-o moarte 
muceniceasc . 

 

SFÂNTUL PUSTNIC MACARIE 
În timpul persecut riiă Bisericiiă şiă aă clericilţr, în 1923, a venit în 

Caucaz un pustnic sfânt. El a ap rut în teritoriul Vladikavkas, într-un loc 
pustiu, la 32 de kilometri de o mic  gar  cu numele Podgorny. Era din 
Rusia Central , darăŢimeŢiăŢuăştieăexactădeăuŢde. 

Şi-a ales s  locuiasc  pe dealurile înalte ale Caucazului. Într-un co-
dru adânc, printre defileuri şi stânci, el şi-a s patăţăpeşter  în care locuia 
şiăuŢdeăaveaăşiăţăbisericu . Masa de la altar era sculptat  în piatr  şiăa-
veaăşiăcâteva icoane. Totul era foarte s r c ciţsăşiătţtuşiăavea acolo toate 
cele necesare pentru Sfânta Liturghie. Pustnicul, stare ul Macarie, s vâr-
şeaăslujbeăîŢăaceast  biseric . Localnicii au aflat despre el şi au început 
s  vin  în num r mare. Acolo se m rturiseauă şiă primeau Sfânta 
Împ rt şaŢie, şiăstare ul avea grij  şiădeăcelelalteăŢevţiăduhţvŢiceştiăale 
lor. Num rul vizitatorilor s i creşteaă cţŢstaŢt; în scurt timp primea 
pelerini aproape în fiecare zi. 

Stare ul Macarie avea 65 de ani; era un adev rat ascet pe care 
Dumnezeu îl cinstea r spunzându-i la rug ciuŢiăşiădâŢdu-i darul înain-
te-vederii: elăleăspuŢeaăţameŢilţrăgâŢdurileăşiăfaptele lor ascunse. Stare-
ul îi întâmpina totdeauna pe vizitatorii s i la aproape trei kilometri 

dep rtareădeăpeşteraăsaăşiăapţiăîiăcţŢduceaălaălţcuiŢ a lui. Nimeni nu îl 
avertiza de venirea lor – el vedea aceasta cu duhul. Au început s  aib  
loc adev rate pelerinaje, oamenii venind din vecin tateaă KubaŢuluiă şiă
diŢă ţraşeleă lţcale.ă CrediŢciţşiiă g seau acolo odihn  duhovniceasc  şiă
sim eau c  li se purta de grij . Pân  la urm , nu mai erau aproape deloc 
bisericiăîŢăîŢtreagaăregiuŢeăşiăţameŢiiăerauăcaăoile în c utarea p storilor. 

P rintele Macarie a tr it z vorât pân  în 1928. În acest an înfrico-
ş tor, bţlşeviciiăauăhţt rât s  pun  cap tăbisericiiăsale.ăEiăştiau de ea de 
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ceva vreme, dar, din anumite motive, nu ajunseser  niciodat  la ea. În 
cele din urm , auăveŢităşiăl-au arestat pe sfântul z vorât. Ei au vrut s -l 
ia în secret, darăcrediŢciţşiiăauăaflatădespreăarestulăluiăşiăauăalergatăs -l 
vad  pentru ultima dat . În timp ce p rintele Macarie se îndep rta sub 
paz , el i-a binecuvântat pe oamenii care erau în ambele p r iăşiăşi-a luat 
ultimul r mas bun. Acest sfânt p stor al prigonitei Biserici din 
catacombe a fost în cele din urm  martirizat în nordul îndep rtat. 

 

SFIN IăASCUNŞIăDEăDUMNEZEU 
Dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, în cercurile imigran ilor 

ruşiăcirculaăţăbrţşur  intitulat  De ce cred şiăeuăîŢăDumŢezeu. În ea, au-
torul, ini ial un pilot ateu, descrie cum a fost numit s  depisteze un grup 
de c lug riăşiăpreţ i care se ascundeau în în l imile inaccesibile din Cau-
caz. Trebuie s  fi fost pe la începutul r zboiului. Într-o zi el a identificat 
uŢăgrupădiŢtreăaceştiaăîmbr ca i în zdren e pe un platou înalt. Când au 
v zut avionul, ei au început s  fug . Pilotul a v zut clar cum ei, în apa-
ren  fugind în direc ia locului în care se ascundeau, se îndreptau de fapt 
spre un h u mare care îi separa de restul platoului muntos. Când au 
ajuns la pr pastie, eiă şi-au f cută semŢulă cruciiă şi, spre marea uimire a 
pilotului, au continuat s  alerge prin aer (!) pân  când, ajungând în sigu-
ran  pe partea cealalt , ei au disp rut din vedere între stânci. Pilotul 
uimită aă fţstă iŢstaŢtaŢeuă cţŢvertită şiă aă ajuŢsă s  cread  în Dumnezeu, 
Care îi ascunsese pe robii S iă crediŢciţşiădeăţchiiăţameŢilţră r i, dar îi 
permisese s  fie martor al acestei mari minuni a sfin ilor din catacombe 
ai Rusiei pentru mântuirea sufletului s u. 

 
 



391 
 

 
30. Cei şaizeci de preoţi mucenici 

MASACRUL DIN TAIGAUA KACHUG-NIJNI-UDINSK 
Pomeni i la 22 iulie (†1933) 

 
Oricine va m rturisi pentru Mine înaintea  

oamenilor, m rturisi-vţiăşiăEuăpeŢtruăelă 
înaintea Tat lui Meu, Care este în ceruri. 

Matei 10: 32 
 

În 1930, 1931ăşiă1932ăamăc l torit prin toat  Siberia într-o expedi-
ieăştiiŢ ific  – scrie un martor – şiăîŢă1933ăc l toriile noastre ne-au dus 

în Irku k, Nijni-UdiŢskăşiăBalagaŢsk.ăOraşulăKachugăesteăpe malul râului 
Lena, la 224 de kilometri de Irku k. Era un drum din Kachug în Nijni-U-
diŢskăşiăBalagaŢsk.ăÎntreg drumul trecea prin taiga; Ţuăerauălţcuitţriăşiă
doar de inu ii lucrau în construc ii. În lag rele din jurul Kachugului 
domnea pe atunci o tiranie nemaiauzit . F r  niciun motiv, oamenii 
erau împuşca i, b tu iă şiă biciui i. Condi iile de vie uire erau groaznice; 
erauă şaizeciă sauă ţptzeciă deă ţameŢiă îŢtr-o barac , cu dou  rânduri de 
scânduri pentru dormit. În cazul în care unul dintre de inu i Ţuă îşiă
împlinea norma zilnic , gardienii lag rului aveau dreptul s  fac  ce 
voiau cu el; ei îi ineau pe de inu ii afla i în proces timp de o s pt mân  
îŢăaerăliber.ăOameŢiiămureauădeăfţameăşiădeăfrig. 

Din Irku k în Nijni-Udinsk am c l torit cu vaporul Buryat. Din 
Nijni-Udinsk am c l torit cu c ru a pe drumul spre Kachug, mergând 
mai bine de 112 kilometri pe malul drept al râului Ager. În acest timp m ă
ţcupamăcuăm surarea nivelului apei. 

De pe 8 pân  pe 22 iulie 1933, grupul nostru de cercetare s-a oprit 
pentru mai multe zile nu departe de lag rul de concentrare. În acea re-
giune solul era mai potrivit pentru agricultur  şiădejaăacţlţăfuseser ăf -
cute planuri pentru o ferm  colectiv  de stat. Vremea devenise destul de 
pl cut . Dup  prânz am stat pân  noaptea târziu lâng  foc. Adesea au-
zeam un fel de strig te, care f ceau ecou în taiga. Înc  Ţuăştiamăceăfelădeă
strig te erau acestea. 

Era o noapte senin  şiă liŢiştit ; aerul proasp t siberian degaja o 
mireasm  de flori de taiga de-a lungul v ii.ăŞiăcâtăvţi tr i nu voi uita ni-
ciodat  aceast  vale, o s  mi-o amintesc întotdeauna! Somnul nostru 
dulce de diminea  a fost întrerupt de un fel de geam t omenesc jalnic. 
To i ne-am sculat repede. Conduc torul grupului nostru, originar din Ir-
ku k, şi-a luat repede un binoclu, al ii au aranjat dou  instrumente de 
nivelareă şiăne ocupam de treburile noastre, când am început s  obser-
v m o mul imeămişcâŢdu-se în direc ia noastr ; diŢăcauzaădesişuluiăeraă
greu de în eles ce se întâmpla. 
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Erauăşaizeciădeăde inu iăşiădup  ce au ajuns mai aproape am putut 
vedea clar c  erau to i ame i iădeăfţameăşiădiŢăcauzaămuŢciiăpesteăm su-
r . Ce am v zut? Fiecare din ei avea o funie pe spate. Ei tr geau o sanie 
– ţă saŢieă îŢămijlţculă luiă iulie!ă Şiă peă saŢieă eraă uŢă butţiă cuă excremeŢte 
umane! 

Se pare c  gardienii care îi înso eauăŢuăştiauăc  era o expedi ie de 
cercetare ştiiŢ ific  în acel teritoriu al lag rului de concentrare. Am auzit 
cuvintele exacte ale ordinului gardienilor: „ÎŢtiŢde i-v  jţsăşiăŢuăv  miş-
ca i”.ă UŢulă diŢtreă gardieni a alergat înapoi la lag r; se pare c  ne-au 
considerat suspec i. Unul dintre cei din grupul nostru a în eles atunci 
situa ia de inu ilţră şiă aă spus: „Le-am mai prelungit via a cu câteva 
miŢute”.ăLaăîŢceputăŢuăamăîŢ eles aceste cuvinte. În poate cincisprezece 
sau dţu zeciă de minute eram înconjura i de un pluton de gardieni ai 
lag rului, care se apropiau iŢâŢdăpuştile în pozi ie de tragere, caăşiăcâŢdă
urma s  ne atace cu baionete. ComandaŢtulă plutţŢuluiă şiă cţmisarulă
politic au veŢită laă Ţţiă şiă Ţe-au cerut documentele. Dup  verificarea 
documentelor ne-au explicat c  aceştiă şaizeciă deă ţameŢiă fuseser  
condamna i s  fie împuşca i, peŢtruăc ăerauăelemente potrivnice puterii 
sovietice. 

Deja fusese preg tită uŢă şaŢ  peŢtruă aceştiă şaizeci de oameni. 
Comisarul politic ne-a cerut s  mergem în corturile noastre, ceea ce am 
şiă f cut.ă Ceiă şaizeciă deă mucenici erau preo i. În diminea aă liŢiştit  de 
iulie vocile sl bite ale multora dintre preo i se auzeau cu claritate. Unul 
dintre cei care îi executa i-a întrebat pe preo ii care st teau lâng  şaŢ , 
unul câte unul: „Lua i acum ultima gur  de aer; spune i-ne, exist ăDum-
Ţezeuă sauă Ţu?”ăR spunsul sfin ilor muceniciă aă fţstă fermă şiă îŢcrez tor: 
„Da, exist ăDumŢezeu!” 

Primaăîmpuşc tur  a r sunat. Stând în corturi, inimile noastre b -
teau cu putere... Oăaădţuaă împuşc tur  a r sunat, ţăaă treiaăşiăapoi mai 
multe.ă Aceştiă preţ iă auă fţstă duşi, unul câte unul, laă şaŢ ; executorii 
seŢtiŢ ei, stând lâng  şaŢ ,ă îlă îŢtrebauă peă fiecareă preţt:ă „Exist  
Dumnezeu?”. R spuŢsulă eraă acelaşi: „Da, exist ă Dumnezeu!”. Noi 
suntem martori vii, noi am v zutăcuăţchiiăŢţştriăşiăamăauzităcuăurechileă
noastre cum acei ţameŢiă îŢaiŢteădeămţarteă îşiăm rturiseau credin a în 
Dumnezeu. 

Probabil c  vor mai trece ani, zeci de ani, dar aceste morminte de 
pe drumul Kachug-Nijni-Udinsk trebuie s  fie g site.ă NiciuŢă creştiŢă
ortodox, de oriunde ar fi, nu trebuie s  îiăuiteăpeăaceştiăsfiŢ i mucenici, 
careăşi-au dat vie ile pentru credin a lor. 
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31. Grigorie purtătorul de Cruce 

PREGUSTAREAăRAIULUIăDEăC TREăNOIIăMUCENICI 
pomenit la 6 noiembrie (†1936?) 

 
El mi-a r spuns: aceştiaăsuŢtăceiăceăviŢădin 

strâmtţrareaăceaămareăşiăşi-au sp latăveşmiŢteleălţr 
 şiăle-au f cut albe în sângele Mielului. Pentru aceasta 

 sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şiăÎiăslujesc 
 ziuaăşiăŢţaptea, în templul Lui. 

Apoc.7: 14-15 
 
În lag rele de concentrare de la Temnikov am fost numit într-o 

echip  de t ietori de lemne. Treaba noastr  era s  t iem acea p dure, 
care devenise cunoscut  în întreaga lume pentru pustnicul ei, Sfântul 
Serafim de Sarov. Trebuie s  fi fost în 1934. La un moment dat, tova-
r şulăcuăcareăt iam la fier str u era un cazac din regiunea Kuban, care 
p rea s  fieădeăaceeaşiăîŢ l ime cu mine, dar un b rbat voinic, puternic. 
El p rea s n tos, deşi, ca noi to i,ăceilal i de inu i, era palid. Îmi era un 
pic team  s  am un asemenea tovar ş.ăAvâŢdăţăiŢim  slab , îmi era tea-
m  c  nu voi putea iŢeăpasulăcuăelăşiăvţiăauziădeălaăelăcuviŢteădeăgrab  cu 
înjur turiă şiă iŢsulte.ă Dar, când am pus mâna pe fier str u, l-am auzit 
spunând:  

– Frate, s  nu ne gr bim, ci s  lucr m într-un ritm potolit. 
– De ce?, am întrebat eu. Nu teăsim iăbine? Ce categorie ai? 
– Categoria mea este prima, totul e bine. Sunt bine. Cine are ne-

voie de munca noastr ? Doar diavolul are nevoie de ea. To i suntem 
f cu i s  muncim pentru el. 

Pl cut surprins, am spus:  
– Hai s  muncim pu iŢăşiăapţiăîmiăveiăexplicaăcumăseăfaceăc  mun-

cim pentru diavol. 
Mi-am f cut cruce. Tovar şulămeuăaăf cutăacelaşiălucru, spunând:  
– Hei, este bine c  te rogi. Dumnezeu ne va p zi de necazuri, dar 

chiarăşiăaşaăŢuăŢeăvaăpermiteăs  ne împlinim norma. 
AmădţbţrâtăuŢăcţpacăşi, începând s -l t iem în buc i, Grigorie – 

pentru c  acesta îi era numele – a început s  vorbeasc :  
– Guvernul sovietic vrea s  construiasc  comunismul f r  Dum-

nezeu, peŢtruăaă seămâŢdriămaiă târziuă şiăpeŢtruăaăblasfemiaăŢumeleă luiă
Dumnezeu. Cel care îi ajut  pe atei la aceast  construc ie ia parte la r z-
bţiulăîmpţtrivaăluiăDumŢezeuăşi Îl blasfemiaz  pe Dumnezeu împreun  
cu ei.ăDarăŢţiă suŢtemăcreştiŢi; trebuie s  fim solda i ai lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a îng duit s  c dem în captivitatea lui Satan. Acum suntem 
prizonierii lui. Dar nu trebuie s -l slujim, nu trebuie s -l ajut m în r z-
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bţiulă împţtrivaă luiăDumŢezeu.ăAămuŢciăpeŢtruăcţmuŢiştiă esteăp cat – 
un p cat de neiertat. 

Filosofia tân rului cazac m-a atins în adâncul sufletului, pân  la 
lacrimi. Dup  trei zile de lucru comun, el a refuzat s  mai muncim îm-
preun . Ei l-auăpusălaăizţlatţrăşiăapţi, împreun  cu al i de inu i care, de 
asemenea, au refuzat s  munceasc , a fost trimis într-un alt lag răşiăast-
fel i-am pierdut urma. 

Trecuse un an de când eram în regiunea Altai în Osinavka. Într-o 
sear  c ldu  de prim var , imediat dup  Paşti, în timp ce ne întorceam 
de la munc  la bar cile noastre, am auzit în curte multe voci care cântau 
tare.ăEleăcâŢtauă„HristţsăaăîŢviatădiŢămţr i”.ăEuăŢuăm-am dus la baraca 
mea, ci, la fel ca restul de inu ilor, am fost atraşiăde cântare. Dincolo de 
ultimele bar ci era o închidere cu gard de sârm  ghimpat  şiăacţlţăeraăţă
mul ime de aproximativ 150 de de inu i, care ar tau destul de diferit de 
noi. Aceştiaăerauă„purt tţriiădeăcruce”.ăEiăerauăîmbr ca i în civil, dar ca-
petele lor erau rase. Pe piept sau pe mâneca stâng  era cusut  o cruce 
alb , de dimensiuni egale. Ei erau de diferite vârste, de la 20 la 60 de 
ani. Erau slabi, vl gui i, şiăar tauăcaăŢişteăschelete.ăDarăfe ele lor palide 
str luceau de fericire. Erau doar b rba i în acest grup; femeile erau con-
centrate într-un alt lag r. 

Când mi-am croit drum prin mul ime c tre gardul de sârm  ghim-
pat , unul dintre ei a alergat spre mine. În chipul s u sl b Ţţgităşiăpalidă
l-am recunoscut pe vechiul meu prieten cazac, Grigorie. Prin sârma 
ghimpat  amăreuşităs  ne d m s rutarea pascal . Era, la fel ca to iăaceştiă
„purt tţriădeăcruce”, excesiv de slabăşiădeăvl guit, dar fa a lui entuzias-
mat  str lucea literalmente de o frumuse e nep mânteasc . În grab  
mi-aăspusăveştiădespreăelăîŢsuşi. 

– Batiuşka, i-amăurmatăsfatulăşiăamăreŢuŢ at la fumat: din lag rul 
Temnikov nu mai am poft  pentru asta. Acolo, mul umit  izolatorului, 
am fost inspirat s  m  al tur acestui grup de lupt tori ai lui Hristos – 
aceştiă „purt tţriădeă cruce”.ăAutţrit ile lag rului încearc  s  ne for eze 
s  muncim, ei ne cer aceasta, dar noi refuz m. Noi ne petrecem timpul 
în rug ciune, câŢtâŢdăşiăcitiŢdă– ne preg tim pentru moarte... Ei ne iau 
c r ile, dar muncitorii liberi ai lag rului ni le dau înapoi. Dumnezeu ne 
hr Ţeşte.ăAutţrit ile ne dau 200-300ădeăgrameădeăpâiŢeăpeăziăşiăpu in  
ap  fierbinte – „sup ”.ăOameŢiiăcareălucreaz  în lag r ne dau în plus înc  
pu in  pâine, terciă şiă alt  mâncare. Suntem în permanen  transfera i 
dintr-un lag r într-altulăşiăpesteătţtăîŢcearc  s  ne conving  s  muncim. 
În timp ce c l tţrimăîŢămaşiŢi, sim im foamea mai puternic; pentru a-
ceasta ei ne in în mod deliberat cât mai mult pe ro i. De la Temnikov 
am fost atât în Solovki, câtăşiă îŢăVyşeraăşiăUrali, îŢăKţltlţsăşiă îŢătaigaua 
Tonisk. Acum ne-au adus aici, darăşiăaiciăŢeăvţră iŢeădţarăcâtevaăzile.ăŞiă
aiciăsuŢtă„purt tţriădeăcruce”.ăEiăŢiăseăvţr al turaăşiăapţiăvţmăfiălua i în 
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s lb ticia Obdorsk, unde îi trimit pe to i oamenii religiţşiăcareărefuz  s  
coopereze cu regimul sovietic. Acolo îi arunc  în s lb ticie. Foamea, 
frigulă şiă scţrbutulă – toate îi ajut  peă bţlşeviciă s -şiă ţmoare victimele. 
Dar acolo, departeă deă lumeă şiă maiă aprţapeă deă Dumnezeu, eştiă cuă
adev rat liber s  lucreziă laămâŢtuire.ăŞiăDumŢezeuă îiă îŢt reşte pe robii 
S i adev ra iă cuăvedeŢiiă şiă vederiăminunate. Acolo, spun ei, str luceşteă
lumin  din rai... Al tur -te nou , p rinte. Vino cu noi, ca s  câştigiă
cunun  muceniceasc . Printre noi sunt doi preo i, se spune c  din Tver, 
şiălaiciădiŢăVoronej şiăbiŢeîŢ elesăşiădiŢăalteăp r i. 

Cu mare emo ieăşiăcuăţăbucurieădeăŢegr it, am ascultat ceea ce spu-
nea Grigorie. Întreaga mea fiin  ardea de mil  şiăcţmpasiuŢeăşiădeăres-
pect în fa aă acesteiămişc ri sfinte a eroilor duhţvŢiceşti careă „îŢdurauă
suferin ele ca buni solda iă aiă luiă IisusăHristţs”ă (IIă Tim.ă 2: 3). Cu toate 
acestea, nu mi s-a dat s  iau parte la fapta lor eroic : nu am putut s  m  
eliberez de influen a min ii mele de contabil...  

Foarte curând aceast  împrejmuire de sârm  ghimpat  de lâng  
bar ci a fost înconjurat  de gardieni înarma iă şiă accesulă laă aceştiă „pur-
t tţriădeăcruce”ăaăfţstăiŢterzis.ăCuătţateăacestea, am continuat s  auzim 
cântarea lor pascal  pentru înc  trei zile. Apoi au disp rut. Am auzit c  
într-adev r fuseser  trimişiă îŢă taigauaă Obdţrsk, în tundra pustie, pe 
malul Oceanului Arctic – de unde nu mai este întoarcere. 

Protopop Nicolae MASICI 



 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

IV.  
 

Serghianismul  

v zut din interiorul  

patriarhiei moscovite 
  
 
 
 
 
 
 

Vai de p stţriiăcareăpierdăşi împr ştie 
 oile turmei Mele, zice Domnul. 

Ieremia 23: 1 
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32. Trezirea conştiinţei în Patriarhia moscovită  
 

Toate consecin ele groaznice, despre care primii ierarhi ai Bisericii 
din catacombe au prezis c  vor urma dup  „declara ia”ăserghianist  din 
1927, s-au împlinit într-adev r. Guvernul sovietic a folosit Declara ia 
mai întâi de toate ca mijloc „legal” de persecutare a Bisericii din cata-
combe; dară„legalizarea”ăŢuăle-a adus vreun beneficiu nici ierarhilor ser-
ghiaŢişti: şiăeiăauăfţst, aproape to i, persecuta i, şiăpeă laăsfârşitulăaŢilţră
1930 Biserica Ortodox  rus  fusese efectiv lichidat  ca trup vizibil, doar 
foarte pu ine biserici r mânând deschise. Redeschiderea bisericilor din 
timpul celui de-al Doilea R zboi Mondial a fost inspirat  nu de Mitropo-
litul Serghie, ci de invazia lui Hitler, a c rui combatere cerea un apel la 
sentimeŢteleăreligiţaseăşiăpatriţticeăaleăpţpţruluiărus. 

Dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, Patriarhia Moscovei a ap -
rut pe scena religioas  interna ional  exact ca acel tip de organiza ie pe 
care ierarhii din catacombe îl prev zuser , adic  o purt toare de cuvânt 
a propagandei pentru guvernul sovietic, neezitând s  justifice tirania so-
vietic  prin cele mai sfruntate minciuni. Conform reprezentan ilor patri-
arhiei Moscovei, care repet  f r  ruşiŢeăpâŢ  în ziua de ast zi acest lu-
cru, nu exist  acumăşiăŢiciăŢuăaăexistatăvreţdat  vreo persecu ie religioa-
s  sub guvernul sovietic; clericii care au suferit de pe urma autorit ilor 
suŢtădţară„crimiŢaliăpţlitici”; bisericile sunt închise doar pentru c  oa-
menii doresc aceasta. 

Cu toate acestea, cţŢştiiŢ a creştiŢ  nu va mai putea mult timp s  
accepte aceste minciuni îŢăŢumeleăcreştiŢ t ii.ăŞiăastfelăseăfaceăc  în ce-
le dou  decade, pâŢ ă şiă oamenii cu cţŢştiiŢ  din patriarhia Moscovei 
(nemaifiind nicio alt  organiza ie bisericeasc  ortodox  vizibil  în Rusia) 
au început s  vorbeasc  deschis, la început sub forma protestelor îm-
potriva noilor persecu ii ale perioadei Hruşciţvă (1959-64) – în care 
ierarhii moscovi i erau în cel maiăbuŢăcazăspectatţriăpasiviăşiăîŢăcelămaiă
r u caz colaboratori voluntari – şi, apoi, în forma criticii profunde a în-
tregii politici serghianiste pe care patriarhia a urmat-o din momentul 
Declara iei din 1927. 

Aici prezent m trei din aceste critici ale serghianismului din inte-
riorulăpatriarhiei.ăAceştiaăŢuăsuŢtăreprezeŢtaŢ i ai Bisericii din catacom-
be, şiăţpiŢiileălţrăpţtăfiăcriticateăca unele care nu reflect  pozi ia exact  a 
separ rii celor din catacombe de organiza ia bisericeasc  serghianist . 
Tţtuşi, criticile lor ofer  o confirmare remarcabil  a adev rului pozi iei 
celţrădiŢăcatacţmbeăşiăŢeădauămţtivădeăsperaŢ  c  în cele din urm  – 
cel pu in o dat  cu c derea regimului sovietic – partea cea mai bun  din 
patriarhia moscovit  va reveni la unitatea cu Biserica din catacombe 
exactăpeăbazaăpriŢcipiuluiăcreştiŢăal acriviei.  
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33. Boris Talantov 

1903-1971 

M RTURISITORăORTODOXăÎNTR-O SOCIETATE ATEE 
 

Pe 4 ianuarie 1971, în spitalul închisorii diŢăţraşulăKirţvă(fţstăViat-
ka), Boris Vladimirovici Talantov a murit în al 68-lea an de via , de o 
boal  de inim . Conform sistemului sovietic, el a murit în dizgra ie, ca 
un criminal politic, fiind închis din septembrie 1969, pentru c  scrisese o 
serie de relat riă extremădeă siŢcereă şiădetaliateăaleăpersecu iilor suferite 
de crediŢciţşii ţrtţdţcşiădin partea regimului ateistăşiăa ierarhilor con-
duc tori ai patriarhiei moscovite – ţă„crim ” încadrat  de Uniunea So-
vietic  la „activit i anti-sţvietice”. 

Via a lui Boris Talantov este biografia creştiŢuluiă„tipic”ădiŢăperi-
oada sovietic , culminând, în ultimii s i ani, printr-uŢăcurajă„atipic”ădeăaă
spune adev rul despre situa ia religioas  în URSS. El este o confirmare a 
adev rului şţcaŢtă din afirma ia f cut  de scriitorul Anatolie Kuzne ov, 
care a fugit din Uniunea Sovietic  şiăaăveŢităîŢăVestăîŢă1968: „Esteăimpţ-
sibil s  fii cet eaŢăsţvieticăşiăîŢăacelaşiătimpăsut  la sut  o fiin  uman  
decent ”.ăBţrisăTalaŢtţvăaăfţstăuŢăţmăţŢest, care a inut credin a orto-
dox  pân  la cap tă şiă cţŢştiiŢ aăsaăcreştiŢ  curat ; prin urmare, pură şiă
simplu nu era loc pentru el în sistemul sovietic – cu excep ia închisorii. 

Evenimentele importante ale biografiei le-a descris îŢsuşiăTalaŢtov 
în materialulăs uă„PlâŢgereăc tre Procurorul General al Uniunii Sovietice”ă
din 26 aprilie 1968 (Textul în limba englez  în Religion in Communist 
Dominated Areas, august 1968). Citatele care urmeaz  sunt din acest 
document, îŢăcuviŢteleăluiăTalaŢtţvăîŢsuşi. 

 
Boris Talantov s-a n scut în 1903, în provincia Kostroma, în fami-

lia unui preot. În 1922-23, a frecventat Institutul Mejov din Moscova. 
„Atât rudele mele apropiate cât şiăeuăamăsuferitămultădiŢăcauzaădomniei 
nelegiuiriiăşiăarbitrariuluiăîn serviciile pentru securitatea statului din tim-
pul lui Stalin. Tat l meu a fost condamnat de o troika (un comitet format 
din trei reprezentan i ai poli iei secrete, careăîşiăcţŢdamŢaăvictimeleăf r  
aăleăascultaăşiăf r  drept de apel), în 1937, la vârsta de 62 de ani, şiăîŢăciu-
daăvârsteiăşiăaăbţliiăsale, a fost dus în lag rele Temnikovskiye (M n sti-
rea Sarov), unde se afl  acum scriitorul Yu. M. Daniel. Pe 5 februarie 
1940, am f cut o peti ie c tre procurorul general al RSFSR pentru a-l eli-
bera mai devreme din închisoare, pe motive de s n tate. Dup  o birocra-
ie îndelungat , biroul procurorului general m-a informat abia la 19 de-

cembrie 1940 c  tat l meu murise în lag r pe 12 martie 1940. Singurul 
mţtivăalăarestuluiăşiă întemni rii sale a fost faptul c  era cleric. Fratele 
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meu, Serafim Vladimirovici Talantov, care lucra ca tehnician hidraulic, 
în 1930, la vârsta de 22 de ani, îŢăţraşulăVţlţgda, a fost arestat şiăîŢtem-
ni at f r  niciun motiv. El s-a stins în lag rul de concentrare de la Cana-
lul Marea Alb  – Marea Baltic . Eu însumi, din 1930 pân  în 1941, dato-
rit  originii mele, am fost permanent supus amenin rilor din partea 
serviciilor pentru securitatea statului. În 1954, am fost exmatriculat de la 
Institutul Pedagogic pentru convingeri religioase, deşiăcauzaăprezentat  
oficial nu constituia un motiv valid. Deşiătţat  via a am muncit ireproşa-
bil, aşaăcumăseăvedeăşiădiŢădţcumeŢte, în fiecare zi m  aşteptamăs  fiu 
arestat f r  motiv – «s  putrezesc în închisoare» sau s  fiu concediat şi 
trecut pe lista neagr . Prin urmare, am socotit de datoria mea s  scriu 
ziaruluiăPravdaăţă scrisţareădeăprţtestă împţtrivaă tiraŢieiă şiă aăŢelegiuiriiă
serviciilor pentru securitatea statului”ă(pp. 126-127). 

Aceast  scrisoare, primul dintre mai multe documente care au a â-
at furia oficialilor sovietici împotriva autorului, a fost trimis  anonim de 

TalaŢtţvăpeă18ăiulieă1957.ă„Nuăştiuădac  aceast  scrisoare a ajuns la edi-
torul ziarului Pravda, dar în cele din urm  a ajuns la cartierul general 
KGB (poli ia politic  şiă deă securitateă aă statului, fost  GPU) din Kirov. 
Aici, prin studierea scrisului de mân , au descoperit c  autorul scrisorii 
eram eu. Pe 29 iulie 1958 am fost convocat la centrul KGB, unde am re-
cunoscut în scris c  eram autorul scrisorii şiămi-am exprimat regretul c  
din cauza lipsei de curaj nu o semnasem.” Pe 14 august 1958, am fost 
concediat din postul pe care îl aveam la Institutul Politehnic diŢăKirţv…ă
„cţŢfţrmăprţprieiămeleădţriŢ e”. 

Departe de a fi intimidat de astfel de presiuni, Talantov a mai scris 
alte câteva scrisori, acum semnate cu numele s u, pe care le descrie du-
p  cum urmeaz :  

„I. O scrisoare c tre revista ŞtiiŢ  şiăreligie, con inând o respinge-
re a unei minciuni de propagand  antireligioas . A fost trimis  la 31 oc-
tombrie 1960, şiăaăr mas, în esen , f r  r spuns. 

II. O scrisoare c tre ziarul Izvestia, «Distrugerea în mas  a monu-
mentelor de arhitectur  bisericeasc  din zona Kirov», trimis  la 19 fe-
bruarie 1963. Editorul acestui ziar nu mi-a trimis niciun r spuns la 
aceast  scrisoare, dar, în vara anului 1963, laăţăîŢtâlŢireăîŢăţraşulăKirţv, 
un conferen iar moscovit, evident la cererea editorului, a recomandat ca 
eu s  fiu supus unui tratament for at pentru scrisoarea mea rebel , adic  
s  fiu internat într-un spital de boli mintale. 

III. O scrisoare c tre ziarul Izvestia, „Statulăsţvieticăşiăreligiaăcreş-
tin ”, primit  de editorul ziarului la 19 decembrie 1966.” (p. 127) 

Aceast  ultim  scrisoare a fost o versiune extins  a unei scrisori 
deschise adresate Patriarhului Alexei, scrise deăTalaŢtţvă şiă semŢate de 
dţisprezeceăcrediŢciţşiădiŢăregiuŢeaăKirţv.ă„ScrisţareaăcţŢ inea, în ma-
re, descrierea ac iunilor lipsite de scrupule ale episcopului local, Ioan, cu 
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scopul de a produce neorânduial  în via a bisericeasc . Prin urmare, cre-
diŢciţşiiă i-au cerut patriarhului s -l îndep rteze imediat pe episcopul 
Ioan. Printre alte chestiuni, scrisoarea semnala c  autorit ile civile loca-
le, din 1960 pân  în 1964, auăîŢchisăilegalăşiăfţr at 40 de biserici în zona 
Kirov (53%), auădatăfţcăicţaŢelţrăşiăicţŢţstaselţrădiŢăaceste biserici, au 
tâlh rităbuŢurileăbisericeşti şiăauădistrusăcţmpletăuŢăŢum r de biserici, 
f r  s  fie ŢiciţăŢecesitateădeăaăfaceăastfel”. 

„Scrisţareaă deschis  a credincioşilţră diŢă Kirţvă c tre Patriarhul 
Alexei”ăaăfţstătrimis  în str in tate, ŢuăştimăpriŢăce metod , şiă laă8ăde-
cembrie 1966 BBC a transmis con inutul ei. 

„Pe 14 februarie 1967, am fost convocat la Centrul KGB din Kirov 
în leg tur  cu aceste scrisori. În acest punct mi s-a propus s  contest în 
mod oficial semn tura mea de pe «Scrisoarea deschis  aăcrediŢciţşilţră
din Kirov», care devenise bine cunoscut  peste hotare. Într-o explica ie 
scris  am eviden iat faptul c , în calitate de autor al unei scrisori deschi-
seăşiăal unei scrisori trimise editorului ziarului Izvestia, eu confirm au-
tenticitatea semn turii mele din scrisoarea deschis  şiădeclar c  sunt ga-
ta oricând s  sus in cu t rie exactitatea con inutului ambelor scrisori. În 
aceeaşiăzi, oficialul KGB a luat din apartamentul meu dosarele de lucru 
care constau în schi e la diferite lucr ri filosofice cu comentariul meu...  

Mai târziu, pe 25 februarie, amăaflatădeălaăştirileăBBCăc , în timp ce 
eu confirmam, la sediul KGB din Kirov, autenticitatea semn turii mele 
din «Scrisoarea deschis  aăcrediŢciţşilţrădin Kirov», în Londra Mitropo-
litul Nicodim declarase aceast  scrisoare anonim  şi, prin urmare, ne-
demn  de credibilitate. El a declarat c  oricând poate jura, pentru ade-
v rul acestei afirma ii, peă Cruceă şiă peă Scriptur ... Aceast  declara ie a 
Mitropolitului Nicodim m-a întristat foarte mult, îŢă calitateă deă creştiŢă
ortodox, de vreme ce, din coresponden a anterioar  cu patriarhia Mos-
covei, eram convins c  Mitropolitul Nicodim nu se putea îndoi de auten-
ticitatea «Scrisorii deschise». Prin urmare, pe 22 martie i-am trimis Pa-
triarhului Alexei o scrisoare în care infirmam declara ia Mitropolitului 
Nicodim despre anonimitatea «Scrisorii deschiseăaăcrediŢciţşilţrădiŢăKi-
rov» şiăamăcţŢfirmatăcredibilitateaăcţŢ inutului ei. 

În afar  de mine, «scrisoarea deschis » a mai fost semnat  de înc  
11 cet eŢiădiŢăţraşulăKirţv.ăLa începutul lui aprilie, aceştiaăau fost con-
voca i îŢămţdăiŢdividualălaăcţŢsiliulăţraşuluiăKirţvăîŢăleg tur  cu aceast  
chestiune. Aici, cercet rile au fost f cute de c tre secretarul consiliului 
diŢăţraş, L. Ostanina, care m-a etichetat drept un «individ periculos cu 
leg turi externe», şiăaăameŢiŢ at cu închisoarea pe oricine ar fi semnat 
alte viitoare scrisori de acest fel. În ciuda amenin rilor, to i au confir-
mat c  semnaser  «scrisoarea deschis » vţluŢtarăşiădepliŢăcţŢştieŢ i de 
ceea ce f ceau...  
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ÎŢăacelaşiătimp, oficialii KGB i-au speriat pe câ ivaăcrediŢciţşiăcare 
cereau s  se deschid  o a doua biseric  îŢăţraşulăKirţv, acuzându-i c  au 
leg turi cu mine, numindu-m  «un criminal politic periculos». În cele 
din urm , un conferen iar de la Institutul Politehnic, unde lucrasem în-
tre anii 1955-1958 ca profesor de matematici superioare, m-a numit în 
public «duşmaŢăală pţpţrului», aşa cumăseăţbişnuia în timpul lui Ejov 
(omul lui Stalin, şeful poli iei secrete în perioada de vârf a celor mai 
crunte «epur ri» de laăsfârşitulăaŢilţră1930).” 

Un alt rezultat al scrisorilor lui Talantov a fost un articol publicat 
în ziarul sovietic Kirov Pravda din 31 mai 1967, „careăcţŢ inea aser iuni 
calomniatoare, amenin riă grţsţlaŢeă şiă iŢsulteă Ţedrepteă îŢdreptateă îŢă
direc iaămea”ăşi, de asemenea, citate din arhiva personal  a lui Talantov, 
pe care KGB-ul o confiscase la 14 februarie 1967 – ar tând astfel rela ia 
de strâns  colaborare dintre presa sovietic  şiăpţli ia politic  în persecu-
tareaăcrediŢciţşilţr.ăRezultatulătragicăaăfţstăc  „sţ ia mea, Nina Agatan-
ghelovna Talantova, suferind de hipertensiune, nu a putut s  reziste la 
amenin rileăşiălaăacuzeleăcalţmŢiatţareăde care era plin articolul, în sti-
lul articolelor de intimidare împotriva pseudo-duşmaŢilţrăpţpţruluiădiŢă
perioada Ejov. Pe 7 septembrie 1967, ca rezultat al experien elor trauma-
tizante, ea a suferit un atac de cord şiăpe 16 decembrie 1967 a murit. 

În ziua mor ii ei, am vrut s  i se fac  Taina Sfântului Maslu, dup  
cum îşiădţrise. Dar protopopul singurei biserici ortodoxe r mase deschi-
seăîŢăţraşulăKirţv, cea a Sfântului Serafim, mi-a spus c  autorit ile loca-
le interziseser  ca taina maslului s  se fac  în case. Acest caz deplorabil 
demonstreaz  c  în zilele noastre crediŢciţşiiă creştiŢiădiŢăţraşulăKirţvă
sunt lipsi iăchiarăşiădeăacele drepturi care le fuseser  date de I.ăV.ăStaliŢ”.ă
TalaŢtţvăîŢsuşiăeraăgravăbţlŢavăatuŢci. 

Într-o colec ie recent  de documente care detaliaz  „persecutarea 
Bisericii Ortodoxe Ruse ast zi”, Patriarhă şiă prţfe i (editat  de Rev. 
Michael Bordeau, Praeger, N.Y., 1970), mai sunt trei texte ale lui Boris 
Talantov, tip riteăîn traducerea englez : „Situa ia de calamitate a Biseri-
cii Ortodoxe îŢă regiuŢeaă Kirţvă şiă rţlulă patriarhieiă Mţscţvei”ă (nr. 10, 
1966), care este foarte similar în con iŢutăcuă„Scrisţareădeschis  a cre-
dinciţşilţrădiŢăKirţv”; şiăo scurt  selec ie din dou  articole care au ajuns 
în Occident în 1968, cu privire la tr darea Bisericii de c tre liderii patri-
arhiei Moscovei (descris  mai jos). Mai multe alte articole ale sale, inclu-
sivăuŢulădespreă „Sţcietateaă rus  în 1965-68”, au ap rut în Occident în 
ruseşte în periodicele Posev şiăMessenger aleăMişc rii studen ilţrăcreş-
tiŢiăruşiădin Paris. 

Ca rezultat al tuturor acestor scrieri, Boris Talantov a fost arestat la 
12ăiuŢieă1969ăşiălaă3ăseptembrieăaăfţstăcţŢdamŢatălaădţiăaŢiădeăîŢchisoa-
reăpeŢtruă„activit i anti-sţvietice”.ăÎn cuvântul final de la procesul s u, 
el a sus inut adev rul declara iilor saleăşiăcrediŢciţşiaăsaăfa  de convin-
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gerileăsaleăreligiţaseăşiăşi-a luat r mas bun de la prieteni, de vreme ce nu 
seăaşteptaăs  se întoarc  viuădiŢăîŢchisţare.ăŞiăaşaăs-a şi întâmplat. 

Pentru credincioşii din interiorul URSS, Boris Talantov este un 
exemplu care inspir  la curajăcreştiŢăîmpţtrivaăţbstacţlelţrăcţpleşitţare.ă
Iat  cum l-a descris intelectualul moscovit Anatolie Krasnov-Levitin, ca-
reăaăsuferităelăîŢsuşiădeteŢ ie pentru sinceritatea convingerilor expuse în 
articolul intitulat „Dram  în Viatka”, care a fost scris în perioada arestu-
luiăluiăTalaŢtţvăşiăcareăaăfţstăapţiăscţsăîŢăascuŢsădiŢăURSSăşiăpublicatăîŢă
Posev (1969). 

„L-am v zut numai o dat  în toat  via a mea: un b rbat scund, b -
trân, cu o barb  c runt  mic , adus de spate, cu o serviet  mic  şiăieftiŢ  
în mâini, nevorb re . În aparen , tipul omului din zonele mai înapoia-
te... CâŢdătţateăziareleăşiărevisteleăerauăpliŢeăcuăcalomnii mincinoase îm-
potriva credinciţşilţr, şiă ierarhiiă st teau la locurile lor, fiindu-le team  
s  rosteasc  un singur cuvânt în ap rarea Bisericii – în acea perioad , 
umilul profesor din Viatka se lupta pentru Biseric . El se lupta cu stiloul, 
scriind scrisori izbitoare c tre toate fronturile; el se lupta cu cuvântul, 
acuzând arbitrariul autorit ilţrălţcaleăşiăcţmplicitatea criminal  a ierar-
hilor. A fost dificil pentru el, un om în vârst . Pentru c  în provincie era 
complet singur. În provincie oamenii sunt mai timizi decât în Moscova, 
autorit ile sunt mai despotice, arbitrariul este mai cinic… Dar s-a dove-
dit c  acest b trâŢămicăşiăblâŢdăavea o voin  de fier, o energie titanic  şiă
o inim  mare. Nu l-au doborât nici bolile, nici necazurile grele pe care le 
avea. El este un erou, dar un erou reticent, mţdestă şiă liŢiştit.ăElă îşiăd  
via a simplu, f r  emfaz , f r  poz . El spune adev rul cu voce m surat  
şiăcalm  şiăcuăpasăm surat şiăliŢiştităp şeşteăspreăGţlgţta.” 

Astfel a tr ităşiăaămurităBţrisăTalaŢtţv, ca un neînfricat m rturisi-
tor al sfintei credin e ortodoxe. Cu aceste proteste curajoase împotriva 
autorit ilţrădeăstatăşiăaleăBisericiiăşiăaăpersecut rii de c tre acestea a or-
todoxiei, el st  în fruntea acelor mul iă crediŢciţşiă ale c ror apeluri şiă
proteste sincere au ajuns în lumea liber  în ultima decad : credinciţşiiă
din Poceaev, cei doi preo i din Moscova, arhiepiscopul ErmogheŢăşiăal ii. 
Dar în profunzimea analizelor sale el îi dep şeşteăpeă tţ iă şiă îŢtr-adev r 
adaug  o dimensiune cu totul nou  protestelor lor. 

Boris Talantov este un gânditor filosofic; într-adev r, el se plânge 
într-o scrisoare c  ŢţteleăşiăcţmeŢtariileăsaleălaăŢumerţaseălucr ri filoso-
fice au fost furate de c tre KGB. Trecând prin mintea sa filosofic  expe-
rien eleătragiceăaleăsaleăşiăale tovar şilţrăs iăcrediŢciţşiădeăsubăjugulăcţ-
munist, el a p truns chiar la r d ciŢaă„bţlii”ăpatriarhieiăMţscovei de as-
t zi. Problema nu sunt doar acele nedrept i, persecu iiăşiămiŢciuŢiăîm-
potriva c rţraă crediŢciţşiiă auă prţtestat curajos în ultima decad , ci la 
baza principiilor „serghianismului”ă seăafl ă îŢsuşi „cţŢcordatul”ăpeă careă
Mitropolitul Serghie l-a f cut cu guvernul sovietic în 1927. Talantov pre-
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zint  aceste perspective într-un articol special intitulată „Serghievşcina 
(adic  «afacerea serghianist », cu o conota ie peiorativ ) sau adoptarea 
ateismului (AluatulăluiăIrţd)”.ă 

Respingând în mod decisiv imaginea în general favorabil  a Mitro-
politului (mai apoi Patriarhului) Serghie care predomin  în Vest, Talan-
tov afirm  c  „r d cinile serioasei crize ecleziale care s-a dezv luit acum 
au fost plantate chiar de PatriarhulăSerghie”.ăDeclara ia celui din urm  
în 1927 nu a fost deloc o simpl  „declara ie for at  a administra iei bise-
riceştiăîn scopul de a p stra parţhiileăbisericeşti”; mai degrab  „aceast  
adres  şiăactivit ile Mitropolitului Serghie care au urmat au fost o tr -
dareăaăBisericii”.ă„Mitropolitul Serghie prin adoptarea declara ieiăşiăpriŢă
miŢciuŢiăŢuăaăsalvatăpeăŢimeŢiăşiăŢimic, cu excep iaăprţprieiăpersţaŢe”.ă
Serghianismul „nu doar c  nu a salvat Biserica Ortodox  Rus  în timpul 
lui Stalin, ci dimpotriv , a contribuit direct la pierderea unei libert i de 
conştiiŢ  auteŢticeăşiă laă traŢsfţrmareaăadministra ieiăbisericeştiă îŢtr-un 
instrument obedient al regimului ateu”.ăChiarăşiăîŢătimpulăcelui de-al Doi-
lea R zboi Mondial, când câteva biserici au fost redeschise, aceasta nu a 
fost nicidecum un rezultat al compromisuluiă „serghiaŢist”.ă „Deschiderea 
bisericilor între limite înguste nu a fost lucrarea Patriarhului Serghie sau a 
Patriarhului Alexei, ci aceast  deschidere a fost realizat  de însuşiăregimulă
ateu sub presiuŢeaăţameŢilţrăsimpliăşiăpeŢtruăliŢiştireaălţr”. 

Într-un articol chiar mai p trunz tor, „Participareaăsecret  a patri-
arhiei moscovite în lupta partidului comunist al Uniunii Sovietice împo-
triva Bisericii CreştiŢăOrtţdţxe”, Talantov expune scopurile pentru care 
patriarhia moscovit  aădeveŢită„uŢăiŢstrumeŢtăţbedieŢtăalăregimuluiăa-
teu”.ăAcas , „patriarhiaăMţscţveiăşiămajţritateaăepiscţpilor particip  în 
secret la organizarea activit ilor regimului ateu, îndreptate spre închi-
derea bisericilor, limitarea r spândirii credin eiăşiăsubmiŢareaăeiăîŢă ara 
noastr ”.ăPesteăhţtare, „prin mijlocirea minciunilţrăruşiŢţaseăşiăpriŢăca-
lomŢii”, patriarhia încearc  s  acţpereă„îŢchiderea ilegal  a bisericilor, 
ţpresiuŢeaăcrediŢciţşilţrăşiăaăţrganiza iilor lor, şiăm surile administrati-
ve secrete îndreptate spre subminarea credin ei în interiorul URSS... În 
al doilea rând, activitatea patriarhiei are ca scop, priŢămijlţcireaăîŢşel rii 
şiăaămiŢciuŢilţr, s  direc ioneze dezvţltareaămişc riiăcreştiŢeădin întrea-
ga lume pe o cale cu totul fals  şiăpriŢăaceasta s  ţăsubmiŢeze”.ăCaăuŢăe-
xemplu al ultimului punct, el citeaz  cererea delega iei moscovite de la 
Sinodul pan-ortodox de la Rhţdţsă diŢă 1961ă caă ţrtţdţcşiiă „s  resping  
apologeticaăcreştiŢ  şiălupta ideologic  împotriva ateismului contempo-
raŢ”.ăÎŢărezumat, Talantov avertizeaz : „activitateaăpatriarhieiămţscovite 
peste hotare reprezint  o tr dareăcţŢştieŢt  aăBisericiiăOrtţdţxeăRuseăşiă
a credin eiăcreştiŢe.ăAăp şităîŢăareŢaămţŢdial  ca un agent secret al an-
ti-creştiŢismului mţŢdial”. 
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Nicio critic  a patriarhiei moscovite din diaspora rus  nu a ajuns la 
concluzii mai drastice decât acestea. În URSS, cuvintele lui Talantov 
sunt pe de-a-ntregul dup  tradi iaăepiscţpilţră„iţzefi i”ădiŢă1927, şiă îŢ-
tr-adev r demonstreaz  c  avertiz rile acestor episcopi asupra consecin-
elor Declara iei luiă Serghieă auă fţstă peă depliŢă justificateă şi au fost mai 

mult decât împlinite. Cineva s-ar putea întreba, prin urmare, care este 
pozi ia lui Talantov fa  de Bisericaă„iţzefit ”ăsauădiŢăcatacţmbe de as-
t ziădin URSS. De fapt, el o men ioneaz  într-uŢaădiŢăscrierileăsale.ă„So-
iiăSlobojaŢiŢăşi-au crescut copiii în credin aăcreştiŢ  şiăîŢăcasa lor pro-

movauăviziuŢeaăcreştiŢ  asupra vie ii printre cons tenii lor. În casa lor, 
crediŢciţşii pribegi, care-şiăspuŢeau membri ai Adev ratei Biserici Orto-
doxe, veneau s  se închine, s  câŢteă imŢeăşiăs  citeasc  Biblia. Singura 
lor diferen  fa  de al iăcreştiŢiăţrtţdţcşiăeraăaceeaăc  ŢuăîlărecuŢţşteauă
pe PatriarhulăAlexeiăşiăpeăceilal i episcopi instala i de el, considerându-i 
tr d tori ai Bisericii. În iunie 1961, Tribunalul poporului l-a re inut pe 
M.L. Slobojanin ca un fiiŢdăparazităşiăl-a exilat în zone îndep rtate pen-
tru o perioad  de cinci ani. LaăsfârşitulăaŢuluiă1962, aceeaşiăcurteăaălip-
sit-o pe Tatiana Slobojanina deădrepturileăpareŢtaleăşiăaăexilat-o ca pe un 
parazit în afara districtului s u şiăcţpiiiăauăfţstăplasa i în mod for at în-
tr-o cas  deăcţpii”ă („PlâŢgereăc tre Magistratur ”, p. 131). Este evident 
c  TalaŢtţvăesteădeăparteaăacestţră„adev ra iăcreştiŢiăţrtţdţcşi”ăpersecu-
ta i, împţtrivaătiraŢieiăstatuluiăşiăaăierarhieiăBisericiiăţficiale.ăAşaăcumăaă
observat John Dunlop, la nivel popular grani aădiŢtreăBisericaă„ţficial ”ă
şiăceaădiŢă„catacţmbe”ăesteăţarecumăfluid . Scrierile lui Boris Talantov 
certific  prezen a unei diviziuni profunde ast zi, în interiorul patriarhiei 
moscovite, întreă ierarhiaă „serghiaŢist ”ă cuă „creştiŢismulă eiă cţmuŢist”ă şiă
crediŢciţşiiăcuăadev ratăţrtţdţcşiăcareărespiŢgăaceast  necuvioas  „adap-
tareălaăateism”.ăCeiădiŢăVest, care afirm  posibilitatea de a colabora cu ie-
rarhia moscovit  pentru c  esteă „persecutat ”, f r  a vedea propria ei 
persecutareăaăcrediŢciţşilţr, apar acuza i în scrierile lui Boris Talantov 
de tr darea adev ra ilţrăcreştiŢiăţrtţdţcşiăîŢăRusia. 

DumŢezeuăsiŢgurăştieăviitţrulăBisericiiăOrtţdţxeăRuse, dar noi nu 
putem decât s  credem c  într-o zi va fi din nou liber . Scrierile lui Boris 
Talantov arat ăspreăaceaăzi.ăDeşiăauăfţstăîŢceputeăcuăscţpulădeăaăcţrectaă
violen ele de ast zi fa  de ortodoxie, concluziile lor finale sunt atât de 
radicaleă şiă atâtă deă prţfuŢdeă îŢcâtă traŢsceŢdă depliŢă cţŢdi iile imediate 
care le-auădatăŢaştere.ăF r  îndoial  ele vor fi folosite ca m rturie la mult 
aşteptatulă siŢţdăală îŢtregiiăBisericiă ruseă libere, la care vor lua parte in-
clusivăbisericileădiŢăcatacţmbeăşiăceleădiŢăDiaspţra, sinod care va judeca 
în cele din urm  situa ia creat  deăjugulăcţmuŢistăşiădeăserghiaŢism. 

BţrisăTalaŢtţvăŢuăaăfţstădţarăuŢăpţlemistăşiăuŢăgâŢditţrăfilţsţfic; 
el a fost mai întâi de toate un simplu creştiŢăţrtţdţx.ăOăscrisţareăscris  
de el în ultima lun  a vie ii sale în închisoare (7 decembrie 1970), desco-
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per  o fa et  a caracterului s uăcreştiŢăcareăpţateăfiătrecutăcuăvedereaăcuă
uşurin  în scrierile sale publice: suferin a sa r bd toare, acceptarea vo-
in eiăluiăDumŢezeuăşiăiubireaăcreştiŢ . 

„Primireaăscrisţrilţrătaleăaăfţstăţămareăbucurie pentru mine, pen-
tru c , aflând la 2 octombrie 1962 despre marea ta nenorocire, tot timpul 
am fost îngrijorat îŢăpriviŢ aătaăşiăm-am rugat lui Dumnezeu cu înfl c -
rare ca s  te izb veasc  de nenorocire.” 

„ ieăşiăprieteŢilţrăt i v  aduc mul umirile mele sincere pentru ma-
rea bun tate pe care mi-a i ar tat-o când am c zut în necaz. Iubirea jert-
felnic  şiăsiŢcer  pe care ne-o purt m noi, creştiŢii, este dovada faptului 
c  suntem ucenici ai lui Hristos. Îns şiă cţŢştieŢtizareaă acestuiă faptă Ţeă
consoleaz  şiă Ţeă îŢcurajeaz , indiferent de condi iile în care ne putem 
afla. Pentru mine, un b trân bolnav, bineîn elesăŢuăesteăuşţrăs -mi tr -
iesc deten ia. Dar aici am întâlnit câ iva de inu i cu adev ratăcrediŢciţşi, 
care, fiind mai tineri decât mine, au avut grij  deămiŢeăcaădeăîŢsuşiătat l 
lor. De asemenea, crediŢciţşiiădiŢălibertateăm-auămâŢgâiatăşiăeiăcuăscri-
sorile lor, îŢăcareăiubireaălţrăcreştiŢ  sincer  este evident . 

Din 6 noiembrie am fost în spital din cauza unei boli de inim . Of-
talmologul mi-a diagnosticat o cataract  laăambiiăţchiăşiăaăspusăc  trebu-
ie s  m  operez, sau altfel va urma orbirea total . Dar toate aceste neca-
zuri nu mi-au r pus duhul şiăcrediŢ a: înc  pot s  scriuăşiăs  citesc scri-
sori, slav  lui Dumnezeu.” 

„Sunt cu moralul ridicatăşiăcuămul umire primesc de la Dumnezeu 
toate încerc rile mele amare.” 

„M  rog lui Dumnezeu cu înfl c rare pentru s n tateaătaăşiăpeŢtru 
s n tateaătuturţrăcrediŢciţşilţrăcreştiŢi.” 

„Fie ca Domnul Dumnezeu s  te p zeasc  deătţateăŢeŢţrţcirileăşiă
necazurileăşiăs  v  dea fericirea Sa cea des vârşit . 

Prietenul t u, BţrisăTalaŢtţv.” 
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34. Serghianismul, aluatul lui Irod 

de BORIS TALANTOV 
 

Cele dou  texte care urmeaz  – de fapt dou  p r i ale unui singur 
eseu – sunt de o importan  crucial  pentru în elegerea Bisericii Orto-
doxe Ruse sub jugul comunist. Ele au fost scrise de un adev rat m rtu-
risitor al ortodoxiei, care a murit în închisoare în Uniunea Sovietic  în 
1971 pentru c  aăscrisăacesteătexteăşiăalteleăsimilare.ăEleăsuŢtăprezeŢtateă
aici ca un r spuŢsădirectă laă cerereaăautţruluiă îŢsuşi: „Aceast  tr da-
re... trebuie s  fie f cut  cunoscut  tuturţrăcrediŢciţşilţrădiŢăRusiaăşiă
de peste hotare, pentru c  o astfel de activitate a patriarhiei... reprezin-
t  un mare pericol pentru to iă crediŢciţşii”.ă Texteleă suŢtă îŢă priŢcipală
dţcumeŢteăcareăexpuŢăcuădţveziădirecteăşiă irefutabileătr darea conşti-
ent  a ortodoxiei ruse de proprii ei ierarhi. 

Ortodoxia rus  ast zi – tr dat  de ierarhii ei în URSS, şiărepre-
zentat  doar de episcopii liberi de peste hţtareăşiădeăţăr m şi  de cre-
dinciţşiăacas  şiăpesteăhţtareă– tr ieşteăîŢăaşteptareaăuŢeiărestaur ri a 
adev rateiăşiăcaŢţŢiceiăţrdiŢiăbisericeşti.ăAcestălucruăseăvaăpetrece, f r  
îndoial , dţarălaămultăaşteptatulăsiŢţdăaătţat  ortodoxia rus  dup  c -
derea regimului comunist, când celor care au inut credin a li se va fa-
ce dreptate. Pentru aceast  restaurare a adev ratei ordini, scrierile lui 
Talantov vor fi o m rturie nepre uit . Deoarece vin de la cineva care a 
experimeŢtată îŢă mţdă cţŢştieŢtă jugulă cţmunist de la începutul s uă şiă
m rturisesc astfel din interior, nu doar despre faptele vie iiăbisericeştiă
ruse din acei ani, dar, mai important, despre atitudinea fa  de ele a 
crediŢciţşilţră ţrtţdţcşi.ăMaiă îŢaiŢte, acestea au fost cunoscute într-o 
m sur  oarecare prin cei care au evadat din URSS, dar din ar  nu se 
auzea decât propaganda monoton  a patriarhie moscovite, care a în-
cercat s  în buşeăadev rulăşiăaăreuşită îŢtr-adev r s  am geasc  o în-
treag  genera ieădeăfiguriăbisericeştiăŢaiveădiŢăVest.ăDar acum, la apo-
geul unei decade de proteste, adev rateleă atitudiŢiă aleă crediŢciţşilţră
care r mân în Rusia au devenit cunoscute. 

Boris Talantov, aşaăcumădezv luie aceste texte, nu a p r sit co-
muniunea cu patriarhia Moscovei, chiar dac  a simpatizat cu membrii 
Adev rateiăBisericiăOrtţdţxeă (diŢă catacţmbe)ăpeă careă îiă cuŢţştea; to-
tuşi, el repet  terminologia sovietic  standard, numind aceast  Biseri-
c  „sect ”. Aici, desigur, poate fi dezaprobat. F r  a-i judeca pe cei care 
r mân în patriarhie, tţtuşiăŢţi, cei de peste hotare, nu putem s  nu ve-
dem c  solu ia crizei prezente a patriarhiei Moscovei – care este de fapt 
punctul culminant, aşaăcumăevideŢ iaz  Talantov, al tr d rii din 1927 
– nu poate veni doar din interiorul patriarhiei, ci trebuie s  vin  şiăde 
la întreaga Biseric  ortodox  m rturisitoare a Rusiei: crediŢciţşiiădiŢă
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catacombe care r mâŢăcrediŢciţşiătestameŢtelţrăMitropolituluiăIţsifăşiă
ale acelor mul i episcopi care în 1927 au declarat c  Bisericaă„serghia-
nist ”ăesteăschismatic ; adev ra ii crediŢciţşiăcareăr mân în patriar-
hie; şiăBisericaădiŢăafaraăRusiei.ăDespreăceaădiŢăurm  este pu in proba-
bil ca Talantov s  fi avut vreo informa ie veridic . Trebuie amintit c  
aceste documente ofer  nu o imagine complet  a st rii ortodoxiei ruse 
de ast zi, ci mai degrab  o voce autentic  a credinciosului ortodox din 
URSS, şiăîŢăspecialăaăturmeiăpatriarhieiămţscţvite.ăAcesteătexte, cu toa-
te acestea, sunt f r  îndoial  unele dintre primele documente din care 
va fi cunoscut  într-o zi imaginea complet  a ortodoxiei ruse din seco-
lul al XX-lea. Cele dou  texte sunt prezentate aici complet, f r  
omisiuni sau adaosuri de orice fel, aşaă cumă suŢtă traduseă diŢă
manuscrisele ruse ob inute în 1968 dintr-o surs  absolut de încredere 
din Paris de c tre Rev. Michael Bordeaux de la Centrul de studiu al 
religieiă şiă cţmuŢismului.ă Celeă dţu  titluriă şiă tţateă paraŢtezeleă şiă
accentu rile (în italic) din text sunt cele din original; tţateă Ţţteleă şiă
comentariile traduc torilor au fost limitate la note de subsol. Textele 
sunt publicate aici cu permisiunea binevoitoare a Rev. Bordeaux. 

 
I. SERGHIANISMUL8, SAU ADAPTAREA LA ATEISM 

(ALUATUL LUI IROD) 
 

În Anglia a ap rut o carte a lui Nichita Struve, Christians in Con-
temporary Russia9 (CreştiŢiiă îŢăRusiaăcţŢtempţraŢ ), în care el, caăşiă
al ii în Occident, aprob  în general activitatea Patriarhului Serghie, com-
parându-lăchiarăcuăSerghieădeăRadţŢejăşiăcuăPatriarhul Ermoghen10. În 
Occident, Patriarhul Serghie este considerat un fel de salvator al Biseri-
cii Ortodoxe în Rusia. O astfel de evaluare incorect  a activit ii Patriar-
hului Serghie este bazat  pe faptul c  cercet torii occidentali nu sunt fa-
miliariza i cuăfapteleăşiămaŢifest rile de culise ale vie ii Bisericii Ortodo-
xe Ruse. R d cinile profundei crize ecleziale care auăieşităacumălaăiveal  
au fost planificate cu precizie de Patriarhul Serghie. 

În apelul s u c treă crediŢciţşiă diŢă 19ă augustă 192711, Mitropolitul 
Serghie a prezentat noi baze pentru activitatea administra iei bisericeşti, 

                                                 
8 SerghiaŢismă (îŢă limbaă rus :ă SerghievşciŢa) – cuvânt intraductibil, însemnând 
aproximativă„afacereaă(chestiuŢea)ăserghiaŢist ”,ăavâŢdăţăcţŢţta ieăpeiţrativ .ă 
9 LţŢdra,ă 1967;ă edi iaă ţrigiŢal ă îŢă limbaă fraŢcez :ă Les Chretiens en URSS, Paris, 
1963. Nikitaă Struveă esteă uŢă iŢtelectuală rusă ală şcţliiă deă laă Paris,ă actualulă editţră ală
Vestnik alăMişc riiăCreştiŢeăaăStudeŢ ilţrăRuşi.ă 
10 MariăsfiŢ iăruşiădiŢăsecţleleăXIVăşiăXVI.ă 
11 Declara iaăMitrţpţlituluiăSerghieăaăfţstăemis ăîŢărealitateăpeă16-29 iulie 1927, dar a 
ap rutăpeŢtruăprimaădat ăîŢăziarulăsţvieticăţficialăIzvestia din 19 august.  
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care la acea vreme au fost numite de c tre E. Yaroslavski12 ţă„adaptare”ă
la realitatea atee a URSS-ului. 

„Adaptarea”ăcţŢstaăîŢtâiădeătţateăîŢtr-o fals  separare a tuturor ne-
voilor duhţvŢiceştiă aleă ţmuluiă îŢă simpleă Ţevţiă religiţaseă şiă altele, so-
cio-politice. Biserica trebuia s  satisfac  nevoile pur religioase ale ce-
t enilor URSS, f r  a se atinge de cele socio-politice, pe care trebuia s  
le rezolveă şiă s  le satisfac  ideologia oficial  a PCUS13. Activitatea so-
cio-politic  a fiec rui credincios, conform acestui Apel, trebuia s  fie în-
dreptat  spre construirea unei societ i socialiste sub conducerea PCUS. 
În dezvoltarea sa ulterioar , aceast  adaptare a dus la teoria teologilor 
sovietici conform c reia organizarea comunist  a societ ii este singura 
fericit  şiădreapt , şiă seăpresupuŢeăc  ar fi fost indicat  chiar de Evan-
ghelie.ă ÎŢăacelaşiă timp, nu era permis  nicio critic  la adresa ideologiei 
oficiale, a legilor sau a ac iunilor autorit ilor. Orice acuza ie împotriva 
ac iunilor autorit ilor civile sau orice îndoial  asupra corectitudinii ideo-
logiei oficiale era considerat  o deviere de la activitatea pur religioas  şiă
o contra-revolu ie. Administra ia eclezial  condus  de Mitropolitul Ser-
ghie nu doar c  nu îi ap raăpeăcrediŢciţşiiăşiăpeăclericiiăcare mergeau în 
lag rele de concentrare din cauza acuz riiăarbitrariuluiăşiăviţlen ei auto-
rit ilor civile, ci chiar pleda ea îns şi, cu un servilism de rob, pentru 
condamnarea unor astfel de oameni drept contra-revolu ionari. În esen-

, adaptarea la ateism a reprezentat o unire mecanic  aădţgmelţrăşiă
riturilţrăcreştiŢeăcuăperspectiveleăsţciţ-politice ale ideologiei oficiale a 
PCUS. În fapt, toate activit ile religioase au fost reduse la rituri exte-
rioare. Prţpţv duirea bisericeasc  a acelor clerici care se ineau strict de 
adaptare era totalmente îndep rtat  de via  şiăpriŢăurmareăŢuăaveaăŢi-
cio influen  asupra ascult torilor. Ca rezultat, via a intelectual , social  
şiăfamilial  aăcrediŢciţşilţr şiăeducareaăgenera iei tinere au r mas în afa-
ra influen ei Bisericii. În aceasta se ascund mari pericole pentru Biseric  
şiă peŢtruă crediŢ aă creştiŢ . Nu se poate s  Îlă ciŢsteştiă peăHristţsă şiă îŢă
acelaşiătimp, în via a social  şiăfamilial , s  spui minciuni, s  faci ceea ce 
este nedrept, s  fţlţseştiăviolen aăşiă s  visezi la un rai p mântesc. Prin 
urmare, adaptarea la ateism a culminat cu înv tura eretic  a lui H. 
Johnson cu privire la o nou  religie, care, în opinia lui, trebuia s  înlocu-
iasc  religiaăcreştin  şiăs  fie o sintez  îŢtreăcreştiŢismăşiămarxism-leni-
nism (a se vedea H. Johnson, CreştiŢismulă şiă cţmuŢismul, Moscova, 
1957). Acum absurditatea înv turii lui H. Johnson este evident . 

Apelul Mitropolitului Serghie din 19 august 1927 a avut un impact 
dureros asupraătuturţrăcrediŢciţşilţr, ca un act de servilism în fa a auto-

                                                 
12 CţŢduc tţrulăAsţcia ieiăActiviştilţrăAtei,ă îŢs rciŢatăcuăprţpagaŢdaăaŢti-religiţas ă
şiăcuăalteăactivit iăcţmaŢdateădeăregimulăsţvietic.ă 
13 Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.  
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rit ilor atee. Unii s-au împ cat cu acest apel, luându-l ca pe un r u ine-
vitabil, în timp ce al ii l-au condamnat hot rât. O parte dintreăepiscţpiăşiă
diŢtreăcrediŢciţşiăs-au separat de Mitropolitul Serghie. Episcopii care au 
condamnat apelul Mitropolitului Serghie au fost în curând aresta iă şiă
exila i în lag re de concentrare, unde au murit. CrediŢciţşiiădeărâŢdăcareă
s-au separat au format o sect  aparte, numit  Adev rata Biseric  Ortodo-
x , care chiar de la începutul form riiăşiăpân  în prezent a fost proscris . 

Ateii influen i contemporani privesc Adaptarea ca pe o moderni-
zare a religiei, care este util  din punct de vedere politic pentru PCUS şiă
nev t m tor pentru ideologia materialist .ă„Aceastaă(adaptarea – adao-
sul nostru B.T.) este una dintre c ile spre eradicarea religiei” (Jurnal, 
ŞtiiŢ  şiăreligie, nr. 12, 1966, p. 78). 

Mul i, atâtăpriŢtreăŢţiăcâtăşiăîŢăVest, auăprivităşiăprivescăApelulăMi-
tropolitului Serghie ca pe o afirma ie f cut  de c tre administra ia bise-
riceasc  sub amenin ri, cu scopul de a p straăparţhiileăbisericeştiăşiăcle-
ricii în timpul perioadei despotismului lui Stalin. Dar acest lucru este in-
corect. Partidul comunist a v zut în acest apel sl biciunea Bisericii, 
promptitudinea noii administra iiăbisericeştiăfa  de împlinirea necondi-
ionat  a oric ror instruc iuni ale autorit ii civile, o bun voin  de a-i 

preda autorit ilor, sub masca de contra-revolu ionari, pe acei clerici ca-
re au îndr znit s  acuze arbitrariulăşiăviţlen a. Iat  cum aprecia aceasta 
E. Yaroslavski în 1927: „Cuăreligia, chiar dac  episcopul Serghie o va fi 
împţdţbităîŢăţriceăfelădeăveşmânt lumesc vre i, cu influen a religiei asu-
pra maselor de muncitori, trebuie s  purt m r zboi, aşa cum purt m 
r zboi cu fiecare religie, cu fiecare biseric ”ă(E.ăYaroslavski, Despre reli-
gie, Moscova, 1957, p. 155). 

În mod obiectiv, acestăapelăşiăactivitateaăulteriţar  a Mitropolitului 
Serghie au fost o tr dareăaăBisericii.ăDeălaăsfârşitulăluiă1929ăpân  în iunie 
1941 au avut loc închiderea în mas  şiădistrugerea cu s lb ticie a biseri-
cilor, aresturiăşiăcţŢdamŢ ri de c tre Troika14 şiăprţceseăsecreteăaprţapeă
ale fiec rui cleric, majoritatea lor fiind purăşiă simpluăextermiŢa i în la-
g re de concentrare. 

ÎŢă1930ăpapaăPiusăXIăaăieşităîŢăfa a opiniei publice mondiale cu un 
protest împotriva persecut riiă creştiŢilţră îŢă Uniunea Sovietic . Cum a 
reac ionat Mitropolitul Serghie la toate acestea? În catedrala Teofaniei 
din Moscova, cu o cruce în mâini, el a prezentat o declara ie precum c  
nu exista nicicum vreo persecu ie împţtrivaăcrediŢciţşilţrăşiăaăţrganiza-
iilor lor în Uniunea Sovietic , şiăŢiciăŢuăfuseseăvreţdat .ăClericiăşiăcre-

diŢciţşi, conform asigur rii lui, erau judeca i nu pentru credin , ci pen-
tru manifest ri contra-revolu ionare împotriva regimului sovietic. O ast-

                                                 
14 Troika – uŢă cţmitetă fţrmată diŢă treiă ţficialiă aiă pţli ieiă secrete,ă careă îşiă ţsâŢdeaă
victimeleăf r ăcaăacesteaăs ăaib ădreptălaăap rareăsauărecurs.ă 
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fel de declara ie nu era numai o minciun  monstruoas , ciă şiăţă tr dare 
josnic  aăBisericiiăşiăaăcrediŢciţşilţr.ăPriŢăaceast  declara ie, Mitropoli-
tul Serghie a acoperit crimele monstruoaseăaleă luiăStaliŢă şiă aădeveŢită ţă
unealt  obedient  în mâinile lui. 

Trebuie remarcat c  deşiă în 1927 majoritatea episcopilor îl recu-
noşteau pe Mitropolitul Serghie caă îŢtâist t tţrăală lor, tţtuşi nu-şiădes-
f şurau activitatea conform apelului acestuia, iar în predicile lor au acu-
zat în mod curajos arbitrariul, Ţelegiuireaăşiăcruzimeaăautţrit ilor civile, 
cerându-le oamenilor s  stea neclinti i în credin  şiă s -i ajute pe cei 
persecuta i. Prin urmare, din cauza predicilor lor au fost repede trimişi 
în lag reă deă cţŢceŢtrareă şiă auă pierită acţlţ.ă Bineîn eles, mul i clericiă şiă
crediŢciţşiăauăfţstăduşiăîŢălag re de concentrare f r  niciun fel de motiv, 
ca fiind elemente poten ial periculoase. În aceste circumstan e, o afirma-
ie curajoas  a Mitropolitului Serghie în ap rarea drept iiăşiăaăcredin ei 

ar fi putut avea o mare semnifica ie pentru soarta Bisericii Ortodoxe 
Ruse, la fel cum lupta curajoas  pentru credin  şiădreptateăaă cardina-
lului Wyszynski a avut o mare semnifica ie pentru Biserica polonez  la 
sfârşitulăaŢilţră’40. 

ŞiăceăaăsalvatăMitropolitul Serghie priŢăadaptareaăsaăşiăpriŢămiŢ-
ciuna sa monstruoas ? La începutul celui de-al Doilea R zboi Mondial, 
în fiecare regiune, din multe sute de biserici au r mas doar cinci sau 
zece, majoritatea preo ilţrăşiă tţ i episcopii (cu excep ia câtorva care au 
colaborat cu autorit ile, precum Mitropolitul Serghie) au primit muce-
nicia în lag rele de concentrare. Astfel, Mitropolitul Serghie, prin pozi-
iaăsaăşiăpriŢămiŢciuŢileăsale, ŢuăaăsalvatăpeăŢimeŢiăşiăŢimic, cu excep ia 

propriei persoane. ÎŢăţchiiăcrediŢciţşilţrăelăaăpierdutătţat  autoritatea, 
în schimb a dobândit bun voin aă„tat luiăpţpţarelţr”, Stalin. 

Majoritatea bisericilor care au r mas nu l-au recunoscut pe Mitro-
politul Serghie. 

Rolul Mitropolitului Serghie în restaurarea bisericilor în timpul ce-
lui de-al Doilea R zboi Mondial este mult exagerat în Occident şi în spe-
cial îŢăcarteaăluiăN.ăStruve.ăAcestălucruăvţrbeşteăîŢămţdăevideŢtădespre o 
ignorare a multor manifest riă şiă fapteă deă culiseă din via a Bisericii în 
URSS. 

Apelul Mitropolitului Serghie c tre cet eŢiiăcrediŢciţşiădiŢăURSSă
din 22 iunie 1941 a fost primit de c tre adev ra iiăcrediŢciţşiăcaăun nou 
act de servilism în fa aăregimuluiădespţticăşiăţăŢţu  tr dare a intereselor 
Bisericii. To iăcrediŢciţşiiădiŢăRusiaăauăprivităşiăprivescăalăDoilea R zboi 
Mondial ca pe o mânie a lui Dumnezeu pentru imensa nelegiuire, impi-
etateăşiăpersecutareăaăcreştiŢilţrăcareăs-a petrecut în Rusia de la înce-
putul Revolu iei din octombrie. Prin urmare, faptul de a nu le reaminti 
oameŢilţrăşiăguverŢului despre aceasta într-un ceas de groaznice încer-
c ri, de a nu-i chema pe oameni la poc in , de a nu cere imediat restau-
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rarea bisericilor şiăreabilitarea tuturor cet enilor URSS condamna i f r  
vin , a fost un mare p cat, o mare impietate. Mitropolitul Serghie s-a 
dovedit din nou a fi o unealt  obedient  a regimului ateu, care în acel 
moment dorea s  foloseasc  pentru propriile scopuri sentimentele religi-
oase ale cet enilor, cu cât se poate mai pu ine concesii de la ateism. 

Restaurarea bisericilor – îŢăŢişteălimiteăfţarteăîŢguste şiăbiŢeădeli-
mitate – aăfţstăpţliticaădeăstatăaăluiăStaliŢăşiăŢuărezultatulăactivit ii Mi-
tropolitului Serghie. În acea perioad , şiăîŢăpopor şiăîŢăarmat  se vorbea 
pe fa  despre schimb rile fundamentale în regulamentul intern al rii. 
Oamenii sperau c  imediat dup  sfârşitulăr zboiului se va declara ieşireaă
de sub ocupa ie şiă îŢăspecială lichidareaăfermelţrăcţlective, libertatea de 
partidă şiă libertateaădeă cţŢştiiŢ . Deschiderea bisericilor a fost osul pe 
care Stalin l-a aruncat oamenilor obosi i de r zbţiăşiădeăfţamete. Îns şiă
deschiderea bisericilor s-a f cut sub controlul securit iiădeăstat.ăŞiăaces-
te organe au c utat preo i printre cei care r m seser  îŢălibertateăsauăîşiă
terminaser  termenul de deten ie. În Ucraina de vest au fost cazuri când 
preo ii au refuzat s  slujeasc ăîn bisericile supuse Mitropolitului Serghie 
şi, mai târziu, Patriarhului Alexei, şiă aceleaşiă ţrgaŢeă i-au dusăpeăaceştiă
preo i în lag reădeăcţŢceŢtrare.ăÎŢămulteăregiuŢiăpatriarhiaăşiăepiscţpiiă
nu au participat deloc la deschiderea bisericilor. Au fost cazuri când noi 
episcopi, sub un pretext sau altul, chiar s-au opus deschiderii bisericilor 
şiăŢumirii în parohii a preo ilor care fuseser  în închisoare. Restaurarea 
vie iiă bisericeştiă aă fţstă iŢcţmplet , exterioar  şiă tempţrar . Din 1949, 
PCUS a început în mod imperceptibil s  se întoarc  la exercitarea unei 
noi presiuni asupra Bisericii. 

Astfel, deschiderea limitat  a bisericilor nu a fost f cut  de mâna 
Mitropolitului Serghie sau a Patriarhului Alexei, ci mai degrab  aceas-
t  deschidere a fost f cut  chiar de c tre regimul ateu, sub presiunea 
oamenilor simpli, pentru a-i liŢişti. 

Patriarhul Serghie, şiămaiătârziuăPatriarhul Alexei, auăaduŢatăşiăauă
numit noi episcopi, diferi i de îŢaiŢtaşiiălţr (care, de regul , au pierit în 
lag rele de concentrare – deşiăau fost, bineîn eles, şi excep ii), episcopi 
noi care, fiind obedien i fa  de patriarh, au asimilat bine aluatul lui 
Irod, adic  adaptarea la puterea acestei lumi. Iat , de exemplu, cumăşi-a 
exprimat adaptarea episcopul Vladimir de Kirov în predica sa din 28 mai 
1967: „Trebuieăs  ne adapt m noilor condi iiăşiăcircumstaŢ e de via  ca 
un mic izvor care, întâlnind o stânc  în calea sa, merge pe lâng  ea. 
Tr im împreun  cuăateiiăşiătrebuieăs  îi lu măîŢăcţŢsiderareăşiăs  nu fa-
cem nimic care s -i nemul umeasc .” 

Este interesant c  lui B. V. Talantov i s-aăspusăaprţapeăacelaşiă lu-
cru la KGB pe 14 februarie 1967: „Tu”, – a spus agentul KGB adresân-
du-se lui Talantov – „ceriăcaătţateăbisericileăîŢchiseăs  fie deschise; dar 
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tr ieştiăîmpreuŢ  cuăateiiăşiătrebuieăs  iei în considerare dorin ele lor, iar 
ei nu vor ca bisericile s  fieădeschise”. 

În Biserica Sfântul Serafim din Kirov la 20 ianuarie 1966 – ziua de 
pomenire a Sfântului Ioan Botez torul – un preot a spus în predica sa: 
„IţaŢăBţtez torul îi înv a pe to i foarte simplu: asculta i de autorit i în 
tţate”.ăDeăaiciăesteăevideŢtăc  noul episcop, asimilând adaptarea la ate-
ism, devenise o unealt  obedient  în mâinile regimului ateu, şiăacestaăes-
te un rezultat din cele mai devastatoare pentru Biseric  a lungii activit i 
a Mitropolitului, şiăapţiăPatriarhului, Serghie. 

Adaptarea la regimul ateist a fost prezentat  cu precizie în cartea 
Adev rul despre religie în Rusia, publicat  sub îngrijirea editorial  a 
Patriarhului Serghie în ultimii ani ai vie ii sale, cu participarea Mitropo-
litului (acum Patriarh)ă Alexeiă şiă aă Mitropolitului Nicolae15. În aceast  
carte, PatriarhulăSerghieăşiăMitropoli iiăAlexeiăşiăNicţlae afirm  categoric 
c  nu a existat niciodat  persecu ie împotriva creştiŢilţrăîŢăURSS, c  in-
forma iile din presa occidental  despre aceste persecu ii sunt inven ii 
mali iţaseăaleăduşmaŢilţrăregimului sovietic, şiăc , în anii 1930-41, preo-
iiăşiăepiscţpiiăauăfţstăcţŢdamŢa i de cur ile sovietice de justi ie exclusiv 

pentru activitatea lor contra-revolu ionar , şiăîns şiăadministra ia biseri-
ceasc  a vremii era de acord ca ei s  fie condamna i. Minciuna monstru-
oas  a acestei afirma ii este evident  din faptul c  foarte mul i preo i ca-
re au fost executa i sau au pierit în lag rele de concentrare în timpul lui 
Stalin au fost reabilita i în timpul lui Hruşciţv.ăCeiămaiăcurajţşiălupt tori 
pentru adev răşiăpeŢtruăvia aăcreştiŢ  sunt declara i în aceast  carte a fi 
schismatici, „pţliticieŢi”ăşi, practic, eretici. Aceast  carte ar trebui anate-
mizat ; ea va fi ţă amiŢtireă veşŢică ruşiŢţas ă a Patriarhului Serghie. Şiă
acum, cu deplin  justificare putem numi Adaptarea la regimul ateu cu 
numele Patriarhului Serghie – serghianism. 

A salvat adaptarea (serghianismul) Biserica Ortodox  Rus ? 
Din ceea ce a fost prezentat este clar: nu doar c  nu a salvat Bise-

rica Ortodox  Rus  în timpul despotismului lui Stalin, ci dimpotriv , a 
dus la pierderea autenticei libert i deă cţŢştiiŢ  şiă la transformarea 
administra ieiăbisericeştiăîŢtr-o unealt  obedient  a regimului ateu. 

Respingerea categoric  de c tre cardinalul Wyszynski a adapt rii 
la regimul ateu, precum şiă luptaăsaăulteriţar  şiă ferm  pentru adev rul 
evaŢghelicăşiăpeŢtruăautentica libertate deăcţŢştiiŢ  au avut ca rezultat 
faptul c  ast zi, în Polonia, Biserica catţlic ă este într-adev r indepen-
dent  deăstatăşiăseăbucur  de o libertate considerabil . 

Astfel, Biserica nu poate fi ap rat  prin minciun . 

                                                 
15 Mitrţpţlitulă Nicţlaeă aă fţstă uŢă apţlţgetă Ţţtţriuă ală Patriarhieiă Mţscţveiă şiă ală
regimului sovietic,ăîŢăafaraă rii,ădup ăcelăde-alăDţileaăR zbţiăMţŢdial.ă 
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Adaptarea înseamn  credin  pu in , lips  de credin  în puterea 
şiăprţŢiaăluiăDumŢezeu.  

Adaptarea este incompatibil  cu adev rulăcreştiŢ, pentru c  la baza 
ei este o minciun , servilism în fa a puterii acestei lumi şiăţăfals  separa-
reăaăŢevţilţrăspiritualeăîŢăceleăreligiţaseăşiăsţciţ-politice. Potrivit înv -
turii lui Hristos, credin a trebuie s  conduc  via a intelectual , familial  
şiăsţcial  a fiec ruiăcreştiŢ.ăVoi sunte i sarea p mântului, voi sunte i lu-
mina lumii (Mt. 5: 13-14), a spus Hristos, adresându-se celor care Îl ur-
mau. În acord cu aceasta, cardinalul Wyszynski spune: „ÎŢăPţlţŢia, Bise-
rica trebuie s  p trund  în toate: c r i, şcţli, educa ie, cultura oameni-
lor... pictur , sculptur  şiăarhitectur , teatru, radiţăşiăteleviziuŢe... via a 
social  şiăecţŢţmic ”ă(citatădiŢăŞtiiŢ  şiăreligie, nr. 1/1967, p. 63). 

 
 
II. PARTICIPAREAăSECRET ăAăPATRIARHIEI MOSCOVEI  

ÎN LUPTA PCUS ÎMPOTRIVAăBISERICIIăCREŞTINăORTODOXE 
(CRIZAăADMINISTRA IEIăBISERICEŞTI) 

 
„Adaptarea”ă introdus  de Mitropolitul Serghie a avut ca rezultat 

faptul c , începând cu 1960, patriarhia moscovit  şi, în mod obiectiv, 
majoritatea episcopilor au participat în secret la toate ac iunile Consiliu-
lui pentru problemele Bisericii Ortodoxe Ruse – participare constând în 
închiderea bisericilor, limitarea r spândirii credin eiă şiă subminarea 
acesteia în rândul oamenilor. 

În perioada 1960-64 majoritatea episcopilor s-au retras din lupta 
împotriva închideriiăilegaleăaăbisericilţrăşiăaăexcluderii ilegale a preo ilor. 
NumerţaseleăplâŢgeriăaleăcrediŢciţşilţrăc tre patriarhia Moscovei împo-
trivaăîŢchideriiăilegaleăaăbisericilţrăşiăaăexcluderii preo ilor au r mas f r  
r spuns. Mai mult decât atât, îns şiă patriarhia Moscovei a eliberat o 
circular  cu privire la fuziunea parohiilor care aveau venituri insufi-
ciente. Ca rezultat al abuzului, multe biserici care nu aveau suficient ve-
nit au fost închise prin aceast  circular . Acum, ateii care de in puterea, 
împreun  cu Mitropolitul Nicodim, afirm , bazându-se pe aceast  circu-
lar , c  toate bisericile închise între 1960-64 nu aveau venituri sufi-
ciente. Aceast  minciun  este repetat  într-un articol din Kirov Pravda 
din 31 mai 1967: „Cuăţăvedereădeschis ”. 

Anumi i episcopi, de exemplu episcopul Ioan16, auă îŢchisăeiă îŢşişiă
bisericileăşiăi-au îndep rtat pe preo ii vrednici. Toate acestea au devenit 
cunoscute din scrisorile preo ilor moscovi i N. EşlimaŢă şiăG.ă Yakunin, 
diŢă„Scrisţareaădeschis  aăcrediŢciţşilţr din Kirov”ăşiădiŢămulteăalte ma-
teriale. O dovad  irefutabil  c  patriarhia Moscovei a participat în se-

                                                 
16 IţaŢădeăKirţv,ăveziăîŢăceleăceăurmeaz .ă 
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cret la închiderea bisericilor este faptul c  nici episcopii (cu unele ex-
cep ii, cum ar fi arhiepiscopul Ermoghen, care, oricum, a fost îndep r-
tat din scaunul episcopal de c treăpatriarhie)ăşiăŢiciăpatriarhiaăMţsco-
vei nu au ap rut nic ieri cu vreun protest împotriva închiderii ilegale a 
bisericilor în URSS în anii 1960-64. Bisericile, potrivit declara iilor lor, 
au fost închise din cauza veniturilor insuficiente. 

Cu scopul de a limita r spândirea credin eiăşiădeăaăţădiscredita îna-
intea oamenilor, episcopii s-au supus necondi ionat tuturor directivelor 
verbale ale autorit ilor, care aveau ca scop limitareaă şiă discreditarea 
credin ei, şi eiă auă cerută acelaşiă lucruă şiă diŢă parteaă preţ ilor. Astfel, de 
exemplu, episcopul Ioan de Kirov le-a declarat ferm preo ilor s i c  ace-
luia dintre ei care nu va împlini necondi ionat directivele autorit ilor i 
se va interzice s  slujeasc  în calitate de preot. ÎŢăacelaşiătimp, preo iiăşiă
episcopii, ducând la îndeplinire directivele verbale ale autorit ilor, 
prezeŢtauăacesteădirectiveăţameŢilţrăcaăşiăcâŢdăară fiăveŢitădiŢăparteaă
administra ieiăbisericeştiăşiăŢuădiŢăparteaăregimuluiăcivil, şiăeiăchiar au 
demonstrat în mod necanonic legitimitateaăşiăŢecesitateaăacestţra.ăPa-
triarhulă îŢsuşiă aă emisă ţă serieă deă circulareă îŢdreptateă spreă limitareaă şiă
subminarea credin ei; astfel a fost, de exemplu, circulara nr. 1917, care le 
impunea preo ilor ca obliga ie oficial  s  coopereze la înregistrarea în 
paşapoarte a slujbelor personale f cuteă la cerere (botezuri, înmormân-
t ri etc.). Toate acestea sunt prezentate în detaliu în scrisorile preo ilor 
moscovi i, îŢă „Scrisoarea deschis  aă crediŢciţşilţrădiŢăKirov”ă şiă îŢă alteă
scrisţriăşiăplâŢgeriăaleăcrediŢciţşilţr. 

Acestea sunt principalele m suri pentru limitareaă şiă submiŢareaă
credin ei, aduse la îndeplinire de autorit ile Consiliului pentru proble-
mele Bisericii Ortodoxe Ruse, cu participarea clerului:  

1. Înregistrarea obligatorie îŢăpaşapţarte înainte de s vârşireaăanu-
mitor slujbe la cerere17. 2. Nu se permite copiilor de vârst  şcţlar  
spovedania, împ rt şaŢia sauăbţtezul.ă3.ăGţŢireaăcerşetţrilţrăafar  din 
bisericiăşiădiŢăcur ile bisericilor. 4. Se interzice crediŢciţşilţrăs  petreac  
nop ile în pridvorul bisericilor. 5. Instituirea timpului de oficiere a sluj-
belor la cerere în bisericile de sat din regiunea Kirov, în timpul verii, de 
la 10 p. m. pân  la 5 a.m. 6. Interzicerea oferirii împ rt şaŢiei şiă aă
maslului celor bolnavi acas  f r  aprobare special 18. 

                                                 
17 Aceast ăregul ăimpţrtaŢt ăesteăparteăa sistemuluiăgeŢeralădeăterţareăcareăîŢc ămaiă
predţmiŢ  îŢăURSSăpeŢtruăcrediŢciţşi.ăAceste îŢregistr riă suŢtă traŢsmise de auto-
rit ileălţcaleăc treălţcurileădeăaŢgajareăetc., şiăcrediŢciţsulăcareăîŢdr zŢeşteăs ăcear ă
un botez, o înmormântare sau oricare alte slujbe religioase este concediat imediat şiă
în general ostracizat din societate. 
18 La câtevaăluŢiădup ăceăs-a scris aceasta, regula aăfţstăaplicat ăşiăîŢăcazul sţ ieiămuri-
bunde a lui Talantov, aşaă cumă descrieă îŢsuşiă TalaŢtţvă îŢă aă saă „PlâŢgereă c treă
procurorul general al UŢiuŢiiă Sţvietice”ă diŢă 26ă aprilieă 1968ă (textulă îŢă eŢglez ă îŢă
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Anumi i episcopi, de exemplu episcopul Ioan de Kirov, prin com-
portamentul lor amoral, priŢăfapteleăscaŢdalţaseăşiăpriŢăvţiŢ a lor des-
potic , au încercat s  submineze credin a printre oameni; şi patriarhia 
Moscovei, ştiiŢdă despreă cţmpţrtameŢtulă iŢtţlerabilă ală uŢţră astfelă deă
episcţpiădiŢăŢumerţaseleăplâŢgeriăaleăcrediŢciţşilţr, nu doar c  nu i-a 
adus la judecata bisericeasc , ci chiar i-aăprţmţvat.ăAceştiă episcopi au 
îndep rtat din parohii preo iă vredŢiciă şiă auă adusă în locul lor persoane 
nevrednice. Toate acestea au dus la corup ia moral  aăcleruluiăşiălaăţătţ-
tal  subminare a credin ei în Biseric .  

În conformitate cu adaptarea la ateism, ca o regul , predicile din 
biserici au devenit discursuri scolastice, îndep rtate de via , pe teme re-
ligioase. Din cauza distan rii lor, în timpăşiăspa iu, ele nu pot ac iona în 
niciun fel asupra ascult torilor. Din astfel de predici lipseşteă chiară şiă
men ionarea unor vicii elementare, erţriăşiăgreşeliădin via a contempo-
ran  cum ar fi minciuna, liŢguşirea, stricarea familiilor, corup ia moral , 
educarea atee a copiilor, teama servil  în fa aă puteriiă acesteiă lumiă şiă
nedreptatea. 

Patriarhia Moscovei a f cutădiŢărespiŢgereaăapţlţgeticiiăcreştine, 
precum şiă diŢă respiŢgerea luptei ideologice cu ateismul, principiul de 
baz  al activit ii sale, atât în ar  câtăşiăpesteăhţtare. 

O astfel de înv tur  religios-moral  din partea Bisericii Ortodoxe 
Ruse contemporane nu poate s  trezeasc  interesul tinerei genera ii sau 
s  ac ioneze pozitiv asupra ei. Astfel, înv tura religios-moral  a Bise-
riciiăOrtţdţxeăRuseăesteădeăaşaăŢatur  c  nu poate s  conduc  la r s-
pândirea credin ei printre cei din tân ra genera ie. Prin chiar acest 
fapt continuitatea existen ei Bisericii este subminat . 

În fiecare eparhie este acut resim it  lipsa preo ilor, chiarăşiăpeŢtru 
pu inele biserici care sunt deschise. Pentru r spândirea credin eiăşiă îŢ-
t rirea ei este esen ial s  seă lupteăpeŢtruăcreştereaă îŢă fiecare eparhie a 
num rului de preo i vrednici, devota i Bisericii, preg ti i s  r spândeas-
c  credin a. Dar episcopii au renun at cu des vârşire la selectarea, în-
v areaăşiăiŢstruireaăcinurilor clericale, subminând astfel definitiv cre-
din aăşiăBiserica. 

Num rul deăşcţliăteţlţgiceăşiăŢum rul celor care studiaz  în ele es-
te atât de mic, încât nu poate s  acopere nici m car sc derea natural  a 
num rului clericilor. Educa iaăşiăiŢstruireaăîŢăşcţlileăteţlţgiceăsuŢtăf cu-

                                                                                                                            
Religion in Communist Dominated Areas, augustă1968):ă„ÎŢăziuaămţr iiăei, am vrut 
s ă iă seă fac ă TaiŢaă Sfântului Maslu, dup ă cum îşiă dţrea.ă Dară prţtţpţpulă siŢgureiă
bisericiăţrtţdţxeăr maseădeschise îŢăţraşulăKirţv,ăcea a Sfântului Serafim, mi-a spus 
c ă autţrit ileă lţcaleă iŢterziseser  ca Taina Masluluiă s ă seă fac ă îŢă case.ă Acestă cază
deplţrabilă demţŢstreaz ă c ă îŢă zileleă Ţţastreă crediŢciţşiiă creştiŢiă diŢă ţraşulă Kirţvă
suŢtălipsi iăchiarăşiădeăacele drepturiăcareăleăfuseser ădateădeăI.ăV.ăStaliŢ”. 
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te într-un astfel de mod, încât din ele ies nişteăbirocra i în reverende ca-
re sunt gata s  se adapteze la circumstan ele exterioare prin orice fel de 
mijloace, de dragul dobândirii unul mod de via  sigur, uşţrăşiăliŢiştităîŢă
statul ateu. În ei este ucis lucrul principal: idealismul, curajulăşiăaspira ia 
la dreptate. Duhul seminariilţră (şiăalăAcademiilţr teologice) este adap-
tarea.ăÎŢăşcţlileăteţlţgiceăesteăcţŢdus  şiăiŢteŢsificat  recrutarea elevilor 
ca agen i secre i KGB, în special în diviziile str ine ale Academiilor. 

Astfel, în prezent, patriarhiaăMţscţveiăşiămajţritateaăepiscţpilor 
particip  în secret la ac iunile organizate ale regimului ateu (PCUS) 
care sunt îndreptate spre închiderea bisericilor, limitarea r spândirii 
credin eiăşiăsubmiŢareaăeiăîŢă ara noastr .  

Activitatea patriarhiei moscovite peste hotare este îndreptat , în 
primul rând, spre a acoperi (priŢămijlţaceăcaămiŢciuŢaăŢeruşiŢat  şiăca-
lomnia) închiderea ilegal  în mas  a bisericilor, opresiunea credincio-
şilţrăşiăaăţrgaŢiza iilţrălţrăşiăm surile administrative secrete îndreptate 
spre subminarea credin ei în URSS. 

În al doilea rând, activitatea patriarhiei este îndreptat  spre aba-
terea, cât mai mult cu putin , priŢămijlţaceădeăîŢşelareăşiămiŢciuŢ , a 
dezvolt riiămişc riiă creştiŢeă diŢă îŢtreagaă lumeăpeă ţă caleă fals  şiă priŢ 
urmare subminarea ei.  

Astfel a fost, de exemplu, propunerea patriarhiei moscovite la Con-
ferin a Bisericilor Ortodoxe de la Rhodos de a renun a la apologetica 
creştin  şiălaăluptaăideţlţgic  împotriva ateismului contemporan19. Acti-
vitatea patriarhiei Moscovei peste hotare este o tr dareă cţŢştieŢt  a 
BisericiiăOrtţdţxeăRuseăşiăaăcrediŢ eiăcreştiŢe.ăEaăintr  în arena mondi-
al  ca agent secret al anti-creştiŢismuluiămţŢdial. 

Mitropolitul Nicodim tr deaz  BisericaăşiăcreştiŢiiăŢuădiŢăteam , ci 
de dragul liŢiştirii cţŢştiiŢ ei sale; astfel, o demascare complet  a activi-
t ii de tr dare deăc treăelă şiăcâtăşiădeăc treăpatriarhiaămţscţvit  va în-
semŢaăsfârşitulăcariereiăsaleăîŢtuŢecate. 

Dar a venit timpul pentru demascarea activit ii de tr dare a pa-
triarhiei moscovite peste hotare, ora judec ii Mitropolitului 
Nicodim20. 

                                                 
19 Acest lucru s-a întâmplat în 1961. ChestiuŢeaăateismuluiăşiăaămijlţacelţrădeăcţm-
batereă aă luiă auă fţstă peă ageŢdaă acesteiă CţŢferiŢ e, dară laă ţbiec iaă Mitropolitului 
Nicodim (care pe atunci era arhiepiscop), chestiuŢeaăaăfţstăabaŢdţŢat .  
20 AiciăTalaŢtţvăpareăs ăexprimeămaiădegrab ăsperaŢ aăîŢfl c rat ăaămultţraădiŢăuŢ-
derground-ul ideologic din URSS, decât un eveniment iminent. Acest fapt este 
coroborat cu raportul unui student ortodox rus din America, referitor la o întâlnire a 
membrilţrămultăr spâŢditeiă„Mişc riădemţcratice”, la care a avut rarul privilegiu de a 
asistaăîŢăLeŢiŢgradălaăîŢceputulăaŢuluiă1970.ăUŢiiădiŢtreăceiăprezeŢ iăşi-au exprimat 
p rereaă cuă privireă laă subiectulă „autţcefaliei”, careă fuseseă deă curâŢdă acţrdat ă
Mitropoliei AmericaŢeădeăc treăPatriarhiaăMţscţvei. Atitudinea lor a fostă rezumat ă
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O dovad  indiscutabil  a submin rii, a activit ii de tr dare peste 
hotare a patriarhiei moscovite este un eveniment care s-a iscat în leg tu-
r  cuă „Scrisţareaă deschis  a credincioşilţră diŢă Kirţvă c tre Patriarhul 
Alexei”. 

În august 1966, aceast  scrisoare a fost trimis  Patriarhului Alexei 
de c tre credinciţşi.ăÎŢăea, crediŢciţşiiăşi-au exprimat sus inerea fa  de 
scrisoarea preo ilor moscovi i N. EşlimaŢ şiăG.ăYakuŢiŢăşiăauădescris ne-
norocirile pe care le-au suferit parohiile din regiunea Kirov, ca rezultat 
al faptelor nelegiuite ale autorit ilor Consiliului pentru problemele Bi-
sericiiăOrtţdţxeăRuseăşiăaleăepiscţpulăIţaŢădeăKirov. Aceast  scrisoare, 
care acuz  arbitrariul şiăŢelegiuireaăautţrit ilţrăcivileălţcaleăşiăaleăadmi-
nistra ieiăbisericeşti, nu se refer  deloc la ordinea social  şiăguvernamen-
tal  sovietic  şiăŢuăareăŢiciţăleg tur  cu organele securit ii de stat. Scri-
soarea a fost semnat  de c tre doisprezece crediŢciţşiădiŢăregiuŢeaăKi-
rov (fost  Viatka).ăPriŢtreăacesteaăaăfţstăşiăceaăaăautţruluiăscrisţrii, B.V. 
Talantov, a c rui semn tur  şiăadres  erau primele. El este bine cunos-
cutăpatriarhieiăşiăMitropolitului Nicodim. Trei dintre cei care au semnat 
erauă diŢă ţraşulăNţliŢsk, şiă uŢulă diŢtreă aceştiaă eraă elevă ală SemiŢaruluiă
„Nicodim Nikolaevici”ă diŢă Odessa. Cel de-al doisprezecelea credincios 
care a semnat scrisoarea a fost Agripina Dimitrievna Zitiavnova, o feme-
ie în vârst  diŢăţraşulăBelayaăKholuni a. Ea a lucrat permanent pentru 
deschiderea bisericii Tuturor Sfin ilţrădiŢăţraşulăBelayaăKhţluŢi a, care 
fusese închis  ilegal în 1962. 

Aceast  scrisoare a devenit cunoscut  în str in tate, şiălaă8ădecem-
brie 1966, Radio BBC a dezv luit pe scurt con iŢutulăei.ăDeşiă îŢăeseŢ  
scrisoarea nu era o demascare complet  a activit ii nevrednice a patri-
arhiei moscovite, tţtuşiăaruŢca – peste grani  – o umbr  asupra tuturor 
asigur rilor MitropolituluiăNicţdimăşiăaăcelorlal i cu privire la bun sta-
rea Bisericii Ortodoxe Ruse. Evident, acest lucru a deranjat foarte mult 
patriarhiaăşiăKGB-ul. Ele au început s  ac ioneze simultan, conform unui 
plan asupra c ruia au c zut de acord. 

Pe 14 februarie 1967, B.V. Talantov a fost chemat la conducerea 
KGB din Kirov. Aici, dup  ce a fost mai întâi amenin at cu închisoarea, i 
s-a propus s  se dezic  de „Scrisţareaădeschis ”ăprintr-o declara ie scri-
s , care putea fi publicat  într-unul din ziare. Bineîn eles c  trebuia s  
declare în scris c  nu compusese niciodat  şiă Ţuă semŢaseă „Scrisţareaă
deschis ”ăcareădeveŢiseăcuŢţscut  peste hotare. El a refuzat categoric s  

                                                                                                                            
de un membru care, meŢ iţŢâŢdăc ăprţtestulădeschisă împţtrivaăpatriarhieiădeveŢeaă
îŢă sfârşită evideŢtă îŢă URSS, i-aă criticată peă „americaŢiiă Ţativi”ă astfel:ă „Ceă face iă vţi, 
americaŢii?ăAiciătimpădeă50ădeăaŢiăamăîŢcercatăs ămicşţr m autoritatea popular ăaă
tuturor serviciilor guvernamentale de felul patriarhiei moscovite, şiăvţi, îŢăcţŢdi iiădeă
libertate, z d rŢici iătţat ămuŢcaăŢţastr , acceptâŢdăautţritateaălţr!”. 
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fac  aceastaă şiăaăcţŢfirmată îŢăscrisăc  el era autorul acelei scrisori care 
devenise cunoscut  pesteăhţtareăşi, de asemenea, al scrisorii c tre ziarul 
Izvestia (primit  de ziar pe 19ăiulieă1966)ăşiăc  era gata s -şiăasumeăres-
ponsabilitatea pentru con inutul acelor scrisori. În acel moment, el nu a 
în eles deloc de ce i se cerea propria semn tur  într-o declara ie scris  
care, mai mult decât atât, urma s  fie publicat  într-unul din ziarele 
centrale. Evenimentele ulterioare au rezolvat aceast  enigm . 

La 25 februarie 1967, Radio BBC a f cut cunoscute r spunsurile 
Mitropolitului Nicodim la întreb rile care i-au fost puse în leg tur  cu 
„Scrisţareaădeschis  aăcrediŢciţşilţrădiŢăKirţv”.ăElăaădeclaratăc  aceast  
scrisoare este anonim  şi, prin urmare, nedemn  de încredere. Pentru a 
confirma sinceritatea cuvintelor lui, el a spus c  este oricând gata s  jure 
peăCruceăşiăpeăEvaŢghelie.ăNumeleăşiăadresaălui B.V. Talantov f r  îndo-
ial  îi erau bine cunoscute din scrisorile anterioare ale acestuia. Atunci 
de ce a f cut o afirma ie atât de riscant ? S-ar putea crede c  el se baza 
pe impţsibilitateaăcrediŢciţşilţrădiŢăKirţvădeăaăcontesta în afara rii în-
şel ciunea declara iei sale. Dar evenimente ulterioare ne oblig  s  cre-
dem c  el se baza de fapt pe KGB, care, prin amenin ri, avea s -i oblige 
peăcrediŢciţşiiăcareăsemŢaser  „Scrisţarea deschis ”ăs  renun e la sem-
n turile lor. 

Chiar în perioada în care, în Londra, în grandoarea pompoas  a 
pozi iei sale sociale, Mitropolitul Nicodim se lupta printr-un jur mânt 
fals s  dovedeasc  aŢţŢimitateaăşiăechivţculă„ScrisţriiădiŢăKirţv”, în Ki-
rov, la administra ia KGB, i s-a propus lui B.V. Talantov, sub amenin-
area cu închisoarea, s  renun e la semn tura sa din aceast  scrisoare. 

Evident, coinciden a acestor evenimente nu a fost întâmpl toare. 
B.V. Talantov, iŢdigŢată deă miŢciuŢaă ŢeruşiŢat  a Mitropolitului 

Nicodim, în 19 martie 1967 i-a trimis Patriarhului Alexei o nou  scrisoa-
re, îŢăcareăcţŢfirmaăauteŢticitateaă„ScrisţriiădeschiseăaăcredincioşilţrădiŢă
Kirţv”ăşiăacuzaăcuăasprimeăac iunea lipsit ădeăcucerŢicie a Mitropolitului 
Nicţdim.ă ÎŢăacelaşiă timp, el a trimis o copie a acestei scrisori adresate 
patriarhului în Odessa, tân rului s u prieten N.N. Kamenskikh, care pe 
atunci era elev în anul doi al Seminarului teologic din Odessa. Prin N.N. 
Kamenskikh aceast  scrisoare, şi, de asemenea, declara ia miŢciŢţas  a 
Mitropolitului Nicodim în Londra, au devenit cunoscute aproape tuturor 
elevilor de la Seminarul teologic din Odessa. Din acest moment au înce-
put s  se petreac  noi evenimente. 

Scrisoarea lui B.V. Talantov c tre Patriarhul Alexei din 19 martie 
1967 a devenit cunoscut  administra iei KGB din Kirov la sfârşitulă luiă
martie sau în primele zile din aprilie, se pare prin episcopul Vladimir de 
Kirov. Imediat dup  acesta, ceiăşapteăcrediŢciţşiădiŢăKirţvăcareăsemna-
ser  scrisoarea au fost chema iăpeărâŢdălaăcţŢsiliulădiŢăţraşulăKirţvăpen-
tru interogatoriu. Aici secretarul consiliului, A. Y. Ostanina, împreun  cu 
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un agent KGB (cel din urm  nu era prezent în toate cazurile), îi ame-
nin a pe fiecare cu închisoarea dac  semnau orice alt document compus 
deă„crimiŢalulăpţliticăpericulţs”ăTalaŢtţv.ăÎŢăciudaătuturţr intimid rilor, 
nimeni din cei interoga i nu a renun at la semn turaăsaădiŢă„Scrisţareaă
deschis ”. 

Episcopul Vladimir din Kirov a c l tţritălaăOdessaăşi, la 12 aprilie, 
l-a vizitat din anumite motive pe arhiepiscopul Serghie. La 15 aprilie, 
B.V. Talantov l-a informat pe prietenul s u N.N. Kamenskikh, printr-o 
scrisoare trimis  la Seminar, despre interogatoriile din Kirov ale credin-
ciţşilţrăcareăsemŢaser  „Scrisţareaădeschis ”.ăDarăN.N.ăKamenskikh nu 
a primit aceast  scrisoare. 

La 26 aprilie, inspectorul Seminarului, Alexandru Nicolaevici 
Kravcenko, l-a convocat pe N.N. Kamenskikh, i-a citit scrisoarea lui B.V. 
Talantov din 15 aprilie, şiă i-a cerut s  renun e în scris la sus inerea 
„Scrisţriiădeschise”ăaăluiăB.V.ăTalaŢtţv.ăN.N.ăKameŢskikhătrebuia fie s  
renun e la autenticitatea propriei semn turi (însemnând c  Ţumeleă şiă
adresa lui fuseser  puse f r  cuŢţştiŢ a sa), fie s  declare c  B.V. Ta-
lantov îl îŢşelaseăcumva.ăA.N.ăKravcheŢkţăl-a avertizat pe N.N. Kamen-
skikh c  dac  nu f cea o astfel de declara ie avea s  fie exmatriculat din 
seminar. Pentru a-lăcâştigaăpeăN.N.ăKameŢskikhădeăparteaăsa, A.N. Krav-
chenko a folosit urm toarea tactic  viclean . El a spus: „Scrieă aceast  
declara ie, şiă Ţuă ţă vţiă ar ta nim nui. Când vei termina Seminarul i-o 
voi da îŢapţi”.ăDarăN.N.ăKameŢskikhăaă îŢ elesătruculă iŢspectţruluiăşiăaă
refuzat categoric s  semneze declara iaăcareăiăseăcerea.ăÎŢăacelaşiătimp, el 
i-a cerut inspectorului s -i dea scrisoarea lui B.V. Talantov, de vreme ce 
îi era adresat . Inspectorul a refuzat s -iădeaăscrisţareaăşiăi-a ordonat s  
se gândeasc  la soarta sa. Din acest moment a început o lupt  între N.N. 
KameŢskikhăşiăcţŢduc torul Seminarului, care împlinea voia Mitropoli-
tuluiăNicţdimăşiăpeăceaăaăKGB-ului. Timp de o lun  întreag , Seminarul 
a urm rit aceast  lupt  cu mare interes. Poate fi numit  r zboiul dintre 
Nicodim cel mic cu Nicodim cel mare. Primul este mic atât ca vârst  (24 
de ani), câtăşiăcaăpţzi ie în societate. Cel de-al doilea are o vârst  matur  
şiăţăpţzi ie înalt  în Biseric  şi în societatea sovietic . 

Nicodim Kamenskikh este fiul unuiă creştiŢă crediŢciţsă careă aă fţstă
exilatăîŢăregiuŢeaăKirţv.ăNevţiăşiăfţameăîŢăcţpil rieăşiăadţlesceŢ , de la 
vârsta de 17 ani r bdarea continu  a amenin rilor, iŢsultelţrăşiăţpresiu-
nilor din cauza m rturisirii deschise a credin eiăcreştiŢeă– şi-au l sat pe-
cetea asupra lui N.N. Kamenskikh. El suferea de ulcer stomacal. De la 
vârsta de 17 ani slujise ca paracliser în biserica din satul Bias din distric-
tul Urjumsk din regiunea Kirov. La aceast  vârst  fraged , el a ap rat cu 
curaj biserica din satul s u Bias împotriva închiderii. Din acest motiv, a 
c l torit de dou  ori la Moscova la Consiliul pentru problemele Bisericii 
Ortodoxe Ruse (a se vedea scrisoarea lui B.V. Talantov din ziarul Izves-
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tia din 19 iulieă1966)ăşiăpriŢăaceastaăaăatras asupra sa furia autorit ilor 
locale. Când a fost convocat pentru serviciul militar la comitetul militar 
din districtul Urjumsk, la examinarea medical  el a refuzat categoric 
s -şiădeaăjţsăcruceaădeălaăgât, şiăpeŢtruăaceastaăaăfţstătrimisăpeŢtruăexa-
minare medical  laăspitalulădeăpsihiatrieădiŢăţraşulăKotelnik. Dup  mul-
te încerc riă şiă abuzuri, el a fost scutit de serviciu militar din motiv de 
boal  (ulcer stomacal), dar nu a fost l sat în pace. La începutul anului 
1963 autorit ile locale l-au scos afar  peă„faŢaticul”ăNicţdimădiŢăţraşulă
BiasăşiăelăaădeveŢităuŢămuŢcitţr-sobar f r  cas , câştigâŢdu-şiăexisteŢ a 
prin slujbe sporadice. Prin efectuarea unor munci prea grele pentru sta-
rea sa de s n tate, elăcâştigaăîŢtreă30ăşiă40ădeărubleăpeăluŢ . Mili ia din 
districtul Urjumsk l-a amendat în acea perioad , caă„parazit”, cu 30 de 
ruble, lipsindu-l astfel de cele necesare traiului pentru o lun . În cele din 
urm , cuămareădificultateăelăşi-a g sitădeălucruăşiăs-a înregistrat21 în ora-
şulăNţliŢsk.ăDarăŢevţile, o via  deăperegriŢareăşiămuŢcaăpesteăm sur  
l-au intuit în patul de spital pentru mult  vreme. Dup  toate aceste 
aventuri, elăaăreuşit, în 1965, s  intre la Seminarul teologic din Odessa. 
Pe întreg parcursul vie ii sale el a v zut în jurul s uăşiăelăîŢsuşiăaăîŢdurată
iŢsulteă şiă ţpresiuŢiă peŢtruă m rturisirea deschis  a credin eiă creştiŢe.ă
Prin propria sa experien  de via  el a devenit convins c  creştiŢiiă cuă
adev rată crediŢciţşiă suŢtăparia societ ii. Elă aă semŢată „Scrisţareaădes-
chis  aăcrediŢciţşilţrădiŢăKirov”ăŢuăcuăcerŢeal , ci cu propriul s u sânge. 
Prin urmare, este de în eles c  nu putea s  renun e la sus inerea acestei 
scrisţriăşiăaăîŢceputăîŢămţdăcurajţsăs  se lupte pentru dreptate cu Nico-
dim cel mare, care prin adaptare viclean  îşi ob inuse rangul, slava ome-
neasc  şiăaverea, şiăiŢtrase pe calea nedrept ii. În aceast  lupt  Nicodim 
celă mică şi-a pus toat  n dejdea în Dumnezeu, în timp ce Nicodim cel 
mareă şi-a pus speran a în vizibilaă şiă m rea aă putereă şiă în t ria ome-
neasc . 

La 7 mai B.V. Talantov, presupunând din t cerea lui N.N. Kamen-
skikh c  scrisoarea sa din aprilie nu ajunsese laădestiŢa ie, i-a trimis la 
Seminar o nou  scrisoare în care repeta con inutul scrisorii din 15 apri-
lie. În acelaşiă timpă aă trimisă ţă scrisţareă laă SemiŢar, seminaristului din 
anul trei, Ivan Ilici Naumov, un prieten al lui N.N. Kamenskikh, în care 
îi cerea lui I.I. Naumov s -i comunice lui N.N. Kamenskikh con inutul 
scrisorilor saleădiŢă15ăaprilieăşiă7ămai, dac  nu le primise, şi, de aseme-
nea, s -i transmit  salut rile sale seminaristului Leonid Mihailovici Be-
resnev. 

                                                 
21 Nuăexist ălibertateădeămişcareăîŢăURSS.ăFiecareăcet eaŢătrebuieăs ăaib ăpaşapţrt, 
oriunde ar locui, şiătrebuieăs ăseăîŢregistrezeălaăautţrit ileălţcaleăcâŢd iŢtr ăsauăieseă
diŢă ţriceă ţraşă – şiă aceast ă îŢregistrareă pţateă fiă refuzat ă dup ă tţaŢeleă autţrit ilţră
locale. 
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Aceste scrisori au fost primite la Seminar nu mai târziu de 12 sau 
13ămaiăşiăauăfţstăiŢterceptateădeăiŢspectţrulăA.N.ăKravcheŢkţ, care nici 
m car nu i-a spus destinatarului despre ele. Din aceste scrisori el a aflat 
c  I.I.ăNaumţvăşiăL.ăM.ăBeresŢevăerauăsimpatizaŢ i cu Nicodim Kamen-
skikh. În mod evident, inspectorul A.N. Kravchenko verifica toate scriso-
rileăcareăveŢeauălaăsemiŢarişti, din îns rcinarea KGB. Pentru a clarifica 
„libertateaă şiă iŢtimitateaă cţrespţŢdeŢ ei”, trebuie eviden iat faptul c  
N.N. Kamenskikh, crezând c  scrisorile sale trimise lui Talantov nu 
ajungeau la cel din urm , i-a trimis în timpul lunii mai dou  scrisori 
adresate lui D.I. Okulov, portar al Bisericii Sfântul Serafim din Kirov, 
careăseăcuŢţşteaăbiŢeăcuăB.V.ăTalaŢtţv.ăD.I.ăOkulţvăŢuăaăprimităŢiciuŢaă
dintre scrisori. Acest lucru înseamn  c  cineva care lucra la Biserica 
Sfântul Serafim, din îns rcinarea KGB, verifica toate scrisorile care ve-
neau la aceast  biseric  şiăleăascuŢdeaădup  bunul s u plac. Astfel, agen-
ii secre i de la KGB controleaz  întreaga coresponden  care vine de la 

Seminar, deălaăbisericiăşiăcrediŢciţşiă„suspec i”. 
La 17 mai inspectorul A.N. Kravchenko i-a convocat pe I.I. Nau-

mţvăşiăpeăL.M.ăBeresŢevăşiăle-au cerut s -l conving  pe Nicodim Kamen-
skikh s  scrie o declara ie prin care s  renun e la sus iŢereaă „Scrisţriiă
deschise”.ă Elă le-a spus c  dac  nu ac ionau asupra lui Nicodim în di-
rec ia pe care o dorea el, aveau s  fieăexcluşiădiŢăSemiŢarădreptăcţmpliciă
ai lui. 

Pe 19 mai, Nicodim Kamenskikh i-a dat inspectorului Seminaru-
lui A.N. Kravchenko o declara ie oficial , unde confirma din nou au-
tenticitatea semn turiiăsaleăşiăaăacţrduluiăs u fa  de con iŢutulă„Scri-
sorii deschise a crediŢciţşilţr diŢăKirţv”. 

Pe 21 mai inspectorul i-a spus lui Nicodim c  trebuie s  apar  în 
diminea a urm toare, 22 mai, la KGB, la adresa Babel 43, Biroul de pa-
şapţarte, Garbus 3. Nicodim Kamenskikh, dup  ce a notat aceast  adre-
s , a spus calm c  nu va merge la administra ia KGB pân  când nu va 
primi o notificare oficial . Aceasta l-a f cut pe inspector s -şiă piard  
cţŢtrţlulă şiă elă aă îŢcepută s -iă reprţşezeă luiăNicţdimăc  st tea împotriva 
patriarhului, deoarece îi sus inea pe preo ii moscovi i.ăElăşi-a concluzio-
nat discursul cu aceste cuvinte mânioase: „Dac  nu p r seştiăSemiŢarulă
voluntar, vei fi for at s  pleciăşiăî i va p rea r u când te vei duce acas ”. 

Pe 22 mai Nicodim a fost convocat la administra ia eparhial , unde 
un oficial al Consiliului pentru probleme religioase l-a întrebat prin te-
lefon de ce nu a ap rut la administra ia KGB. El a r spuns c  nu va mer-
ge pân  când nu va primi o notificare oficial . 

Pe 24 mai directorul Seminarului i-a luat lui N.N. Kamenskikh li-
vretul militară şiă paşapţrtulă şiă i-a spus c  urma s  fie expulzat din 
Odessa. El a replicat c  întreaga vin  peŢtruăaceastaăeraăaădirectţruluiăşiă
a inspectorului. 
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Peă29ămaiădirectţrulăşiăiŢspectţrulăSemiŢaruluiăi-au propus lui Ni-
codim Kamenskikh s  p r seasc  SemiŢarulă„deăbuŢ vţie”.ăElăaărefuzat 
s  fac  aceasta. Seara Consiliul seminarului l-a exclus din corpul de 
elevi al Seminarului pentru faptul c  Ţuăaăreuşităs  se conformeze du-
hului Seminarului. I s-a dat o hârtie în care se afirma c  este transferat 
în prima categorie a clasei a treia, şiăuŢăcertificatădeăexmatriculare. Pe 19 
iunie el a trimis o declara ieădiŢăţraşulăKirţvă c treăpatriarhă îŢă careă îşiă
confirma din nou acordul fa  deă „Scrisţareaădeschis ”ă şiă cereaă s  i se 
permit  s  înceap  studiile în clasa a treia. 

Pe 20 iunie mili iaădiŢăţraşulăNţliŢskăaărefuzatăs -l înregistreze la 
loculăfţsteiăsaleăreşediŢ e, şiădiŢăŢţuăaădeveŢităuŢăs rac f r  cas . Dar lup-
ta înc  nu era terminat . Pe 20 mai patru dintre persoanele care sem-
naser  „Scrisţareaădeschis ”ăauătrimisăţădeclara ie c tre patriarh, în care 
protestau împotriva declara ieiăîŢşel toare a Mitropolitului Nicodim. 

În aprilie A. D. ZyryaŢţvaădiŢăţraşulăBelayaăKhţluŢi a (cel de-al 
şapteleaă semŢatară ală „Scrisţriiă deschise”)ă aă fost închis  într-un azil de 
bolnavi psihic, din care a scos-o sora ei. 

Pe 31 mai în Kirov Pravda a fost publicat articolul lui S. Lyubo-
vikov, „Cuăţăvedereădeschis ”, pliŢădeăcalţmŢiiăşiăameŢiŢ ri împotriva 
autţruluiă„Scrisţriiădeschise”, B.V. Talantov. 

TţateăpersţaŢeleăcareăauăsemŢată„Scrisţareaădeschis  a credincio-
şilţrădiŢăKirţv”ăauăfţstăsupuseăameŢiŢ rilţrăşiăm surilor represive, dar 
nu au renun at la semn turile lor sau la acordul fa  de Scrisoare. 

Acum, „Scrisţareaădeschis  aăcrediŢciţşilţr din Kirov c tre Patri-
arhulăAlexei”ăprezeŢtat  la BBC pe 8 decembrie 1966; declara ia Mitro-
politului Nicodim peste hotare cu privire la anonimitatea acestei Scri-
sori, prezentat  la BBC la 25 februarie 1967; presiunea care a fost 
exercitat  ulterior de c treăsecuritateaădeăstată(KGB)ăşiădeăc tre condu-
cerea Seminarului teologic din Odessa asupra persanelor care au sem-
nat aceast  scrisoare, cu scopul de a le obliga s  renun e la semn turile 
lor; în cele din urm , sus inerea lor ferm  a acestei Scrisori, în ciuda 
amenin rilţrăşiăaăm surilor represive – toate acestea constituie o do-
vad  irefutabil  a activit ii de tr dare de peste hotare a patriarhiei 
mţscţviteăşiăaăcţţperar rii ei secrete cu ateii care de in puterea. 

Documentele care confirm  aceasta sunt:  
1. Înregistrarea emisiunii BBC din 25 februarie 1967. 2. Scrisoarea 

lui B.V. Talantov c tre patriarh din 19 martie 1967. 3. Declara ia lui N.N. 
Kamenskikh adresat  inspectorului Seminarului teologic din Odessa din 
19 mai 1967 4. O scrisoareăaăuŢuiăgrupădeăcrediŢciţşiădiŢăKirţvăc tre Pa-
triarhul Alexei din 20 mai 1967. 5. Declara ia lui N.N. Kamenskikh adre-
sat  Patriarhului Alexei din 19 iunie 1967. 6. O copie a certificatului de 
exmatriculare a lui N.N. Kamenskikh din corpul de elevi al Seminarului 
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teologic din Odessa, din 29 mai 1967, legalizat . 7. Articolul lui O. Lyu-
bovikov, „CuăţăviziuŢeădeschis ”, din Kirov Pravda, 31 mai 1967. 

Adaptarea la ateism implantat  de c tre Mitropolitul Serghie s-a fi-
nalizat prin tr darea Bisericii Ortodoxe Ruse de c tre Mitropolitul Nico-
dimăşiăde al i reprezentan i oficiali ai patriarhiei moscovite peste hotare. 
Aceast  tr dare, dovedit  incontestabil de documentele citate, trebuie s  
fie f cut  cunoscut  tuturţră crediŢciţşilţră diŢăRusiaă şiă deă peste hotare, 
pentru c  o astfel de activitate a patriarhiei, bazat  pe cooperarea cu KGB, 
reprezint  un mare pericol pentru to i credinciţşii.ă ÎŢtr-adev r, liderii 
popţruluiă rusă şiă priŢ ii Bisericii s-auă aduŢată împţtrivaă DţmŢuluiă şiă aă
Unsului S u. 

Acuza ia de tr dare adus  de întregul popor prin ilor Bisericii va 
conduce în mod inevitabil la o criz  a administra ieiăbisericeşti, dar nu 
va duce la nicio schism  bisericeasc , aşaă cumă afirm  anumi i oameni 
care doresc r ul Bisericii, precumăşiăcei care îi urmeaz  în mod incon-
ştieŢt. 

CrediŢciţşiiă trebuieă s  cure e Biserica de fra iiă miŢciŢţşiă şiă deă
p stţriiămiŢciŢţşiă(episcţpiiăşiăpreţ ii tr d tori) în conformitate cu po-
runca Sfântului Apostol Pavel: Scoate i afar  dintre voi pe cel r u22. 
Numai dup  o astfel de cur ire este posibil  o regenerare a Bisericii. 

Mul iă crediŢciţşiăadev ra i din Rusia s-au rugat fervent lui Dum-
nezeu s  le arate fapte care dovedesc în mod indiscutabil tr darea secre-
t  de c tre episcopi a Bisericii Ortodoxe Ruse, dac  aceasta exist . Acum 
aceste fapte, din mila lui Dumnezeu, sunt descoperite tuturor celor care 
pţtăauziăşiăvedea. 

Acum aproape o sut  de ani, Stare ii de la Optina au prezis c  va 
veŢiăţăvremeăcâŢdăîŢăRusiaăvţrăfiăepiscţpiăŢecuviţşi.ăAcumăacestătimpăaă
venit. Dar din cauza corup ieiăşiătr d rii episcopilor, crediŢciţşiiăŢuătre-
buie s  se retrag  laăcaseleălţrăşiăs  organizeze secte separate, ci mai de-
grab  p strând unitatea ar trebui s  înceap  acuzarea de c tre întregul 
popor a p stţrilţrămiŢciŢţşiăşiăcţrup iăşiăs  cure e Biserica de ei. 

August 1967 
(Semn tur ) B.V. Talantov 

  

                                                 
22 I Cor. 5: 13. 



426 
 

 
EPILOG 

 
CalţmŢiileă şiă ameŢiŢ rile au avut un efect dureros asupra so iei 

lui B.V. Talantov, Nina Agatanghelovna Talantova. Ca urmare a atâtor 
dureri îndurate, suferind şi de hipertensiune deămult ăvreme, pe 7 sep-
tembrie a avut un atac cerebral şiăaămurităpe 16 decembrie 1967. 

Agripina Dimitrievna Zyryanova, cea de a dou sprezecea semnata-
r  aă„Scrisţriiădeschise”, a murit în spital la 27 decembrie 1967. Amenin-

rile i-au gr bit apropierea mor ii. To iăceiăcareăauăsemŢată„Scrisţareaă
deschis ”ăauăsuferităîŢtr-o m sur  sau alta, dar nu au renun at la semn -
turile lor. 

Prin ukazul Patriarhului Alexei din 6 iunie 1967, inspectorul de la 
Seminarul teologic din Odessa, A. N. Kravchenko, a primit Ordinul prin-
ul Vladimir, gradul al doilea (a se vedea Jurnalul Patriarhiei Moscovei, 

nr. 8/1967). 
PriŢădecretulăpatriarhuluiăşiăal Sfântului Sinod din 4 aprilie 1967, 

directorul Seminarului teologic din Odessa, arhimandritul Teodosie, a 
fost ridicat la rangul de episcop. Prin decretul Sfântului Sinod din 7 oc-
tombrie 1967 (a se vedea JPM, nr. 8, 1967), episcopul Vladimir de Kirov 
aă fţstă Ţumită caă episcţpă deă BerliŢă şiă exarhă ală Eurţpeiă CeŢtraleă şiă priŢ 
ukazul Patriarhului Alexei din 20 octombrie 1967 a fost ridicat la rangul 
de arhiepiscop (a se vedea JPM, nr. 11, 1967). 

30 martie 1968 

(Semn tur ) B.V. Talantov 
 
 
 
CONCLUZIA EDITORILOR: la 12 iunie 1969, Boris Talantov a fost 

arestat, şiă laă 3ă septembrieă aă fţstă cţŢdamŢată laă dţiă aŢiă deă îŢchisoare 
pentruă„activit i anti-sţvietice”.ăEl a murit în închisoare la 4 ianuarie 
1971. 

Şiăastfelăs-ar p rea, dup  cum judec  lumea, c  r ul triumf . Boris 
TalaŢtţvăşiăcurajţşiiăs i tovar şiăm rturisitori sunt persecuta i, sufer , 
şiămţr; în timp ce pentru Mitropolitul Nicodim nu doar c  „ceasulăjude-
c iiăŢuăaăsţsit”, dar steaua lui pare c  maiăcreşteăîŢc . Patriarhia mos-
covit  câştig  uŢăŢţuăprestigiuăşiăuŢăŢţuăaliat prin sponsorizarea auto-
cefalieiăMitrţpţlieiăAmericaŢe.ăŞiăcreştiŢiiăţrtţdţcşiădiŢăAmericaăŢici nu 
b nuiesc c  au devenit complici pasivi ai unui program diabolic de tr -
dareăşiăaŢti-creştiŢismăîŢăŢumeleăortodoxiei. 

Dar r ul triumf  doar în ochii oamenilor cu pu in  credin .ă„Nuă
se poate ap ra Biserica printr-o minciun ”.ăAdev ra iiăcreştiŢiăţrtţdţcşiă
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ai acestor zile din urm  suŢtăîŢviŢşiădiŢătţateăp r ile: batjocori i de lume 
şiă deă tr d torii ortodoxiei, dispre ui i, persecuta i.ă Şiă astfel, aşaă cumă
Dumnezeul nostru este adev rat, biruin a lor ultim  este sigur . Fie 
doar caă „ceasulă judec ii”ă s  vin  mai curând pentru tr d torii orto-
doxiei! 

(Mitropolitul Nicodim a murit subit în 1978, la Roma, în timpul u-
nei întâlniri cu Papa Ioan Paul I, literalmente în bra ele papei, şiăprimeleă
rug ciuni pentru adormirea sa au fost f cute de clerul romano-catolic. 
Moartea lui subit  printre aceia care sunt str ini de ortodoxie şiăcareăîŢ-
tr-adev r caut  s  atrag  Biserica Ortodox  într-o fals  „uŢire” nu poate 
fi interpretat  deăcreştiŢiiăţrtţdţcşiăadev ra i decât ca o dovad  a tr -
d rii ortodoxiei de c tre Mitropolitul Nicodim.) 
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35. Părintele Dimitrie Dudko 

 
Activitatea p rintelui Dimitrie Dudko în ultimii ani a fost în duhul 

Bisericii din catacombe diŢăprimiiăeiăaŢi.ăAmăputeaăcitaă„ortodoxia p ti-
mitoare”, cţŢştiiŢ a sa apocaliptic  şiă ciŢstireaă adus  arului Mucenic 
Nicolae al II-lea; mai mult, acuza iile sale curajoase împotriva tr d rii 
ortodoxiei de c tre proprii ei episcopi nu au mai fost auzite în Rusia din 
vremea Mitropolituluiă Iţsifă şiă aă altţră îŢtemeietori ai Bisericii din cata-
combe, de laăsfârşitulăaŢilţră1920; şiăîŢfl c rarea ortodoxiei sale sincere 
este atât de departe de legalismul groaznic al patriarhiei moscovite, încât 
nu poate fi comparat  decât cu cea a primilor mucenici ai Bisericii din 
catacombe din Rusia. 

S  vedem acum ce a spusăîŢsuşiăp rintele Dimitrie despre Biserica 
din catacombe din Rusia, despre propria lui atitudine fa  deă„serghia-
nismul”ăpatriarhieiăMţscţveiăşiădespreăţpiŢiaăsaăasupraăsitua iei biseri-
ceşti, în general, în Rusia. 

„Nţiătţ iăîlărecuŢţaştemăpeăPatriarhul Tihon, iar pe Patriarhul Ser-
ghie îl vedem ca pe o tr dare a intereselor Bisericii pentru a pl cea auto-
rit ilor. Urm torii (patriarhi) – AlexeiăşiăactualulăPimeŢă– nu fac decât 
s  mearg  pe calea deja deschis . Nu mai avem alt  ierarhie. Biserica din 
catacombe ar fi bun  – dar unde este? Adev rata Biseric  Ortodox  – 
aceştiaăsuŢtăţameŢiăbuŢi, statornici moral; dar nu au aproape deloc pre-
o i, purăşiăsimpluăŢuăîiăpţ i g si, în timp ce sunt mul i care înseteaz .ăŞiă
trebuie s  fimăcţŢduşiădeăierarhia pe care o avem. Imediat apare între-
barea: chiar ne conduc ei? În esen , eiăsuŢtămariţŢeteleăateilţr.ăŞiăţăalt  
întrebare: cel pu in, suŢtăeiăcrediŢciţşi?ăCiŢeăvaăr spunde la aceast  în-
trebare? Eu m  tem s  r spund…ă 

Ar trebui s  spunem câteva cuviŢteă despreă aşa-numi ii tihoni i, 
adev ra ii creştiŢiăţrtţdţcşi.ăI-am întâlnit, m-am bucurat de statornicia 
lor moral , m-amăbucurată chiară şiă deă cţŢservatţrismulă lţr, m-am bu-
curatădeăcurajulăşiădeăascetismulălţr; dar m-amăuitatălaăeiăşiăamăv zut c  
nu auăuŢitate.ăŞi, ce e mai important, nu au aproape deloc preo i, con-
ducerea a fost preluat  de femei îmbr cate în negru ca monahiile, care îi 
consider  pe to iăaăfiăereticiăşiădţarăpeăeiăîŢşişiăiŢfailibili.ăArătrebuiăpuşiă
într-un muzeu – şiăŢuăspuŢăastaăcu ironie –, într-un muzeu în care oa-
menii ar putea s  seăuiteălaăeiăşiăchiarăs  înve e câte ceva; dar pân  la ur-
m , via a nu este un muzeu. Unii dintre «tihoni i» au început s  predice 
celibatul pentru toat  lumea, dar pot to i s  îşiăasumeăaceasta? 

Unii dintre ei sufer  de ani de zile f r  SfâŢtaă Împ rt şaŢie. O 
astfel de persoan  a venit la mine; amă vţrbită cuă eaă şiă aă primit Sfânta 
Împ rt şaŢie.ăŞiăarăfiătrebuit s  fi v zut cum imediat a prins via !  
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Şiăastfel, fie c  vrem sau nu, trebuie s  lu m în considerare ierarhia 
pe care o avem. Ce ar trebui s  facem? 

Cred c , fiind împreun  cu to i, ar trebui s  ne lupt m s  reînviem 
via a bisericeasc . Dar, cum? Aceast  întrebare este ca o unghie care ne 
zgârie pe creier. O, Doamne, chiar ne-ai abandonat? 

EsteăuşţrădeăţbservatădiŢăafar , dar cât de greu este s  faci ceva – 
este de nesuportat, imposibil. Dar ceva trebuie f cut. 

Lucrurileăstauăaşa: tr im sau murim. 
AăpieriăŢuăesteăacelaşiălucruăcuăa rezolva problema în mod abstract. 

Cei care încerca i s  trage i o concluzie din toate astea, nu lua i o singur  
tendin  drept exemplu. Cred c  acum to i vor s  g seasc  o cale de ieşi-
re; suntem s tuiăşiăţbţsi i de ateism, a devenit resping tţrăchiarăşiăpeŢ-
tru atei. 

Dac  este posibil, sus ine i-ne cu grij  – aici fac apel la Occident. 
Încerca i doar s  nu ne reface i într-un fel propriu situa iei voastre. Ru-
şiiăauăprţpriaălţrăcale.ăPute i s -i atrage i într-o alt  cale, dar ve i vedea 
c  nu va ieşi nimic bun din aceasta. 

Fiecare merge pe propria sa cale. Noi mergem pe calea Golgotei, 
una dificil ; aşaăesteăvţiaăluiăDumŢezeu.ăDac  ne ajuta i în purtarea cru-
cii, v  mul umim. Nu avem nevoie de altceva mai mult; trebuie s  g sim 
ŢţiăîŢşiŢeăcalea deăieşire.ăDac  facem aceasta, poate v  vom putea spune 
şiăvţu  ceva nou”ă(Possev, iulie 1979, pp. 37-38). 

NiciuŢăcreştiŢăţrtţdţxădeschisăla minte din Vest nu poate s  citeas-
c  o astfel de afirma ie – care vine dintr-o inim  ortodox  plin  de sufe-
rin  – f r  s  simt  o mare compasiune fa  de p rintele Dimitrieăşiăfa  
to i cei ce, asemenea lui, încearc  s -şiăg seasc  drumulădeăieşireădiŢăsi-
tua ia literalmente nemaiîntâlnit  şiă impţsibil  în care se g sesc în pa-
triarhiaăMţscţveiăşiăîŢăsţcietateaăatee. 

Situa ia p rintelui Dimitrie este identic , în multe privin e, cu si-
tua ia preo ilor greci pe stil nou, careăsuŢtăcţŢştieŢ iădeăcaleaăgreşit  a 
propriilor lor episcopi, dar nu sunt în stare s  se al ture celor „pe stil 
vechi”ădiŢăcauzaăcţŢfuzieiăşiăextremismuluiăcareăseăg sesc printre ei (bi-
neîn eles, nu printre to i cei de stil vechi, dar la destui dintre ei, ceea ce 
face situa ia foarte confuz  şiădificil ). P rintele Dimitrie nu are a treia 
alternativ  deă„aăseăal tura Sinodului nostru” – deşiăesteăfţarteăclar, din 
propriile sale afirma ii, c  exact acest lucru l-ar face şi dac  ar avea de a-
les (adic , dac  ar fi exilat în Vest). Iat , de exemplu, câteva din cuvinte-
le sale despre Bisericaărus  din afara Rusiei, rostite într-una din ultimele 
lui cuvânt ri înregistrate înainte de arestul s u (Grebnovo, noiembrie 
1979): „Eiătrebuieăs  p streze Tradi ia în Vest. Acest lucru este mai bun 
şiămaiăpţtrivită peŢtruă ei. Las  s  fie acolo «b trânele», ele pot s  fac  
multe. Ştimă cine este îndurerat cu privire la Rusia, cui îi este drag  
Rusia, chiar dac  mai sunt şiăp reri extreme...  
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Voi spune c  sunt foarte recunosc tor Bisericii sinodale din afara 
Rusiei, pentru c  atunci când vin aici oamenii de acolo, în cea mai mare 
parte îi simt c  suŢtă„aiămei”; este atât de pl cut s  vţrbeştiăcuăei... Poate 
c  nu to i din Biserica din afara Rusiei m  în eleg, dar cei mai mul i o 
fac.ăŞiăŢuăsuŢtăjigŢit!ăCâŢdăauăveŢităţameŢiădiŢăBisericaăAmericaŢ  au-
tocefal , conversa iile au fost folositoare; dar simt c  aceştiaă au unele 
concep ii oarecum occidentale...  

Ei îmi spun c  am o tendin  slavofil . Recunosc, bineîn eles, c  
sunt cu adev rat rus, preţtăşiăc  am o atitudine rus , f r  s  m  separ de 
plin tatea Bisericii. Atât un «preot rus» câtăşiăţ «Biseric  rus » sunt fe-
nomene par iale care trebuie s  intre într-un întreg.ăDarăîŢtţtdeauŢaăşi 
mai întâi de toate îŢăfa aămeaăeste Biserica. Pe oameni m  str duiesc s  
îi aduc în Biseric ”ă (Vestnik al Eparhiei Europene Occidentale al Bise-
ricii ruse din afara Rusiei, 1980, nr. 16, p. 17). 

În Uniunea Sovietic , aşaă ca nic ieri în lume, este imposibil de 
aplicată eticheteă „jurisdic iţŢale”ă stricte.ă ÎŢă patriarhiaăMţscţveiă au fost 
episcopi tr d tori, şiă îŢsuşiăpriŢcipiulă serghiaŢismuluiă esteă ţă tr dare a 
ortodoxiei, dup  cum a spus p rintele Dimitrie; de aceea Bisericaă rus  
liber  din afara Rusiei nu poate s  aib  nicio comuniune cu aceast  ju-
risdic ie.ăDară îŢăaceeaşiăpatriarhieăaăMţscţveiăesteă îŢăcreştere num rul 
de preo i care, asemeni p rintelui Dimitrie Dudko, nu particip  la aceas-
t  tr dare, ciăvţrbescăîŢăduhulăBisericiiădiŢăcatacţmbeăşiăalăBisericii ruse 
libere din afara Rusiei. CuŢţaştemăcel pu iŢăuŢăpreţtădiŢăcatacţmbeă(şiă
probabil mai suŢtă şiă al ii) care în mod deliberat a intrat în patriarhia 
Moscovei pentru a aduce harul lui Dumnezeu mai multor oameni decât 
o putea face în celulele mici ale Bisericii din catacombe. 

Oamenii care au întrerupt leg turile cu Biserica din catacombe 
primesc Împ rt şaŢiaă şiă deă laăpreţ ii patriarhiei moscovite în care pot 
avea încredere (p rintele Dimitrie a descris un astfel de incident), şiăŢuă
îi putem condamna pentru aceasta. Având în vedere toate acestea, 
Sinodul episcopilor Bisericii ruse din afara Rusiei a decretat pentru toate 
eparhiile pomenirea la Proscomidie a p rintelui Dimitrieăşiăa altor clerici 
şiălaiciădiŢăpatriarhiaăMţscţveiăcareăsuŢtăîŢchişiă(ukazul nr. 17 din 16/29 
ianuarie 1980; a se vedea The Orthodox Word, 1980, nr. 90, p. 2). 

Un ierarh atât de râvnitor ca arhiepiscopul Andrei de Novo-Dive-
yevo, l-a pomenit public, laăieşireaăcuăCinstitele Daruri, pe ierarhul patri-
arhiei Moscovei de curând r posat, arhiepiscopul Ermoghen, careă şi-a 
sfârşităvia a în dizgra ia autorit ilţrăbisericeşti, deoarece nu accepta slu-
jirea sub porunca ateilor. 

Nimic din toate acestea nu schimb  cu ceva atitudinea noastr  de 
baz  fa  de serghianism ca tr dare a Bisericii, nici nu ne îng duie nou , 
celor care suntem liberi, s  intr m în comuniune cu patriarhia Moscovei. 
Dar ne conving c , departe de a-l considera pe p rintele Dimitrieăşiăpeă
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al iiăcaăelă (cumăară fiăBţrisăTalaŢtţvăacumăzeceăaŢi)ăcaă„duşmaŢi”ă juris-
dic ionali, deţareceăŢuăseă„al tur  BisericiiădiŢăcatacţmbe”, ar trebui s  
încerc m s  în elegem mai bine situa ia lor extrem de dificil  şiă s  ne 
bucur m c  uŢăfeŢţmeŢăcreştiŢăţrtţdţxăatâtădeăauteŢticăviŢeăchiarăşiădiŢă
mijlocul patriarhiei compromise a Moscovei – o dovad  c  via a biseri-
ceasc  nu este moart  ŢiciăchiarăacţlţăşiăţăprţmisiuŢeăc , odat  ce situa-
ia politic  diŢăRusiaăcareăaăprţdusă„serghiaŢismul”ăseăvaăschimba, va fi 

posibil  o deplin  unitate de credin  cu astfel de lupt tţriă curajţşiă ca 
p rintele Dimitrie. 

Ştimă c  un episcop din catacombe s-a ar tat preocupat, din cea-
lalt  lume, pentru hirotonirea ca preot a p rintelui Dimitrie, chiarăşiă îŢă
patriarhia Moscovei. Acesta a fost episcopul Partenie, vicar al eparhiei 
Odessa, care a murit într-un lag rădeăcţŢceŢtrareăîŢăaŢiiă’30, f r  a-l re-
cuŢţaşteă peă Mitropolitul Serghie. Odat , în vremurile dificile din anii 
’60, când Dimitrie Dudko îşi pierduse deja n dejdea c  va mai fi vreoda-
t  hirotonit (trecuser  doi ani de la absolvirea academiei teologice, şiăelă
înc  mai era privit cu suspiciune de c tre autorit ileăbisericeştiăcaă fost 
de inut), mama prietenului s u Gleb Yakunin a avut un vis: „Scţtăţăp r-
ticic  din prescur  pentru Mitra al t u (Dimitrie) – la 7 (20) noiembrie 
va fi diacon – şiăo p rticic  mai mare – peă8ă(21)ăŢţiembrieăvaăfiăpreţt”.ă
S-aăîŢtâmplatăaşaăcumăpreziseseăepiscţpulăParteŢieăşiădiŢăacelămţmeŢtă
p rintele Dimitrie l-a pomenit mereu pe acest episcop din catacombe la 
Liturghie ca pe unul dintre p rin ii s i în credin  (A. Levitin-Krasnov, 
în Russian Life, ian. 22 1975). 
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36. Lev Regelson 

 
În 1977 s-a f cut prima tentativ  de a publica în interiorul Rusiei o 

istorie a Bisericii ruse începând de la Revolu ia din 1917 şiăţăevaluareăaăeiă
din punct de vedere strict ortodox (şiănu o simpl  apologie a patriarhiei 
moscovite). Scris  de un tân r laic din patriarhia Moscovei, Lev Regel-
son, chiarădiŢătitluăpriveşteăaceast  perioad  ca pe Tragedia Bisericii ru-
se, 1917-1945 (Paris, YMCA Press) – o perioad  în care principiile de ba-
z  ale vie ii Bisericii erau sacrificate pentru scopurile politice ale guver-
nului sovietic, cauzând o divizare profund  în Biseric . 

În timp ce încearc  s  fie obiectiv în evaluarea evenimentelor bise-
riceştiă aleă acesteiă periţade, Regelson este împotriva serghianismului şiă
de acord, în principiu, cu pozi iaă primilţră ierarhiă diŢă catacţmbeă şiă cuă
lupta lor pentru libertatea Bisericii, deşiăpţzi ia lui este mai degrab  o 
încercare de compromis între cele dou  variante. El pune foarte mult ac-
centul pe decretul Patriarhului Tihon din 7/20 noiembrie 1920, care 
permitea temporar existen a independent  a eparhiilor individuale sau a 
unor grupuri de eparhii, în caz c  leg tura cu centrul bisericesc de con-
ducere s-ar fi rupt. El consider  c  acest decret este fundamentul vie ii 
Bisericii ruse în perioada revolu ionar , care în anumite privin e a reve-
nit la via a din catacombe de dinaintea lui Constantin cel Mare; şiă deă
fapt acest decret este pân  ast zi baza conducerii Bisericii din catacombe 
diŢăRusiaăşiăaăBisericii ruse libere din afara Rusiei. Regelson vede încer-
carea Mitropolitului Serghie de a men ine cu orice pre  uŢă„ceŢtru”ăbise-
ricesc (chiar dac  este cu totul aservit regimului ateist) ca pe ţăgreşeal  
fatal  care a produs în mareăparteă„tragediaăBisericiiăruse”ăast zi. 

Aceast  carte are mai multe informa iiădespreăierarhiăşiădţcumente 
despre Biserica din catacombe decât orice alt  carte publicat  în Vest, cu 
o singur  excep ie: Noii martiri ai Rusiei a p riŢtelui Mihail Polski; 
multe dintre aceste documente au fost folosite în volumul de fa . Cartea 
con ine informa ii bibliografice de valoare despre 38 din episcopii „careă
ŢuăpţmeŢesc” (cei care s-au separat de Mitropolitul Serghie - Anexa III, 
pp. 559-608), şiă ţămareă parteă din ea este dedicat  uŢeiă „crţŢţlţgii”ă aă
eveŢimeŢtelţrăbisericeştiădiŢă1917ăpâŢ  în 1945 (Anexa I, pp. 501-521). 
Prezent m aici câteva fragmeŢteădiŢă „crţnologie”ădeţareceă seă refer  la 
începuturile Bisericii din catacombe începând cu anul 1927 (pentru fie-
care din aceste men iuni sursele lui Regelson sunt indicate în originalul 
rusesc). 
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Cronologie 

 
1927 

 
Din iunie pân  laăsfârşitulăaŢului 

Transferuri masive de ierarhi, pensionarea for at  a unor episcopi 
exila i... ŢumireaăşiăhirţtţŢireaăuŢţrăadep iăaiăReîŢŢţiriiăşiăaăuŢţrăper-
soaŢeăcareăîşiăexprim  acordul cu pozi ia Mitropolitului Serghie. 

Iulie 16/29 
Epistola (Declara ia) Mitropolitului Serghie şiă SiŢţdulă Patriarhal 

Temporar sub conducerea sa în leg tur  cu pţzi iaă Bisericii Ortodoxe 
Ruse fa  de autoritatea civil  existent . 

„AcumăBiserica noastr  Ortodox  în Uniune (sovietic ) are o admi-
nistra ie central  care nu este numai canonic , darăşiădepliŢălegal  con-
form legilor civile; şiăsper m c  legisla iaăvaătreceătreptatăşiăc tre admi-
nistra ia bisericeasc  inferioar : eparhii etc. Ne dorim s  fimăţrtţdţcşiăşiă
îŢă acelaşiă timpă s  recuŢţaştemă Uniunea Sovietic  drept patria noastr  
civil , ale c reiă bucuriiă şiă succeseă suŢtăbucuriileă şiă succeseleăŢţastreă şiă
ale c reiăeşecuriăsuŢtăeşecurileăŢoastre. Orice lovitur  îndreptat  împo-
triva Uniunii (sovietice)... este o lovitur  îndreptat  împotriva noastr .” 

Iulie 
Masiv  returnare a Declara iei de c tre parohiile ortodoxe Mitro-

politului Serghie în semn de protest... În unele eparhii (în Urali) 90% 
dintre parohii au trimis înapoi Declara ia. 

August 
Confirmarea (legalizarea) administra ieiă bisericeştiă creat  de Mi-

tropolitul Serghie. 
August 
Exilarea Mitropolitului Petru, grav bolnav, într-un sat în nordul în-

dep rtat - 120 de mile distan  de Obdorsk, în golful Obi. 
31 august/13 septembrie 
Decretul sinodului serghianist care îl transfer  pe Mitropolitul Io-

sif în în scaunul ierarhic din Odessa. 
14/27 septembrie 
R spunsul episcopilor de la Solovki la Declara ie:  
a. „IdeeaăsupuŢeriiăBisericiiăfa  de legile civile este exprimat  în-

tr-uŢămţdăatâtădeăcategţricăşiădeăŢecţŢdi ionat, îŢcâtăpţateăfiăcuăuşurin-
 în eleas  îŢăseŢsulăuŢeiădepliŢeăuŢiriăaăBisericiiăcuăstatul.” 

b. „Epistţlaăţfer  guvernului «mul umirea întregului popor pentru 
aten ia acordat  nevoilor duhţvŢiceştiăale popula iei ortodoxe». O astfel 
de exprimare a mul umirii pe buzele conduc torului Bisericii Ortodoxe 
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Ruse nu poate fi sincer  şiăpriŢăurmareăŢuăcţrespuŢdeădemnit ii Biseri-
cii.” 

c. „Epistţlaă Mitropolitului Serghie accept  f r  rezerve versiunea 
oficial  şiă aruŢc  asupra Bisericii întreaga vin  pentru serioasele con-
frunt ri dintre Biseric  şiăstat.” 

d. „AmeŢiŢ area cu punerea sub interdic ie a clerului emigrant vio-
leaz  decretele sinodului din 1917-1918 (3/16 august 1918), care explica 
imposibilitatea canonic  aăuŢeiăastfelădeăpedepseăşiă reabilitaă tţateăper-
soaŢeleăprivateădeăraŢgulăclericalăpeŢtruăcrimeăpţliticeădiŢătrecut.” 

15/28 sept. 
Scrisoarea Mitropolitului Iosif c tre Mitropolitul Serghie prin care 

declara necanonic transferul s u la Marea Odessei. 
20 sept./3 oct. 
Raportul episcopului Nicolae (Yaraşevici) al Petrogradului privind 

tulbur rile din eparhia Leningrad în leg tur  cu transferul Mitropolitu-
lui Iosif. 

29 sept/12 oct. 
Decretul Mitropolitului Serghie şiăsiŢţdul care confirm  transferul 

Mitropolitului Iosif în Odessa. Mitropolitul Serghie preia el însuşiăadmi-
nistrarea temporar  a eparhiei Leningrad. 

8/21 oct. 
Ukazul nr. 549 al Mitropolitului Serghie privind pomenirea autori-

t ilţrăcivileăşiăîncetarea pomenirii episcopilor eparhiali afla i în exil. 
17/30 oct. 
Scrisoarea Mitropolitului Iosif c tre Mitropolitul Serghie cuprin-

zând refuzul s u de a p r si eparhia Leningrad. 
Octombrie 
Telegram  de r spuns a Mitropolitului Iosif c tre Mitropolitul Mi-

hail (Ermakov) în leg tur  cu transferul s u în eparhia Odessa: „TraŢs-
ferul care este anti-canonic, lipsit de scrupule, servind o intrig  malefic , 
esteărespiŢsădeămiŢe.” 

22 oct/4 nov. 
Scrisoarea unei persoane ortodoxe c tre prietenul s u (nume necu-

noscute) privind ultimele evenimente din via a bisericeasc :  
„PeŢtruăţriciŢeăcareăareăţchiădeăv zutăşiăurechiădeăauzităesteăclarăc , 

în ciuda decretului de separare a Bisericii de stat, Biserica Ortodox  a in-
trat într-o uniune intim  şiăactiv  cuăstatul.ăŞiăcuăceăfel de stat?! – un stat 
care nu este condus de un ar ortodox... ciădeăţăautţritateăcareăîşiăprţpu-
ne drept int  principal  anihilarea pe p mânt a oric rei religii, şiămaiă
îŢtâiădeătţateăaăcreştiŢismului...” 

Autorul dezvolt  ideea c  evenimentele care au loc sunt o prefigu-
rare a evenimentelor apocaliptice culminante, pe baza profe iilor episco-
pului Teofan Z vţrâtulăpriviŢdăviitţrulăfalsuluiăHristţsă„careăiubeşte lu-
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meaăaceasta”.ă „DeşiăŢumeleădeăcreştiŢăvaă fiăauzităpretutindeni, şiăpesteă
tot vor fi v zuteăbisericiăşiăsau ritualuri bisericeşti, toate acestea nu vor fi 
decât o aparen , în timp ce în interior va fi o adev rat  apostazie. În a-
cest context va ap reaăAŢtihristăşiăvaăcreşteăîŢăacelaşiăduh al îŢşel rii.” 

Autorul scrieădespreăcrediŢciţşiiăcareă„nu se gr besc spre o ruptur  
definitiv  de «adulterii» bisericii, în speran a c  auăţăcţŢştiiŢ  care nu 
a fost definitiv distrus , şiăc , prin urmare, c in aăşiăschimbarea sunt po-
sibile.” 

Noiembrie 
Separarea de Mitropolitul Serghie şiătrecerea la o conducere inde-

pendent  a eparhiei VţtkiŢskăşi, în parte, a eparhiei Viatka, condus  de 
episcopul Victor. 

Noiembrie 
Apari ia unor parohii în Leningrad care nu pomenesc numele Mi-

tropolitului Serghie la sfintele slujbe. 
29 nov/12 dec. 
Întrevederea „iozefi ilor”ădiŢăLeŢiŢgrad, cţŢduşi de episcopul Di-

mitrie (Liubimov) cu Mitropolitul Serghie.ă„Iţzefi ii”ăşi-au f cut apari ia 
îŢăŢumeleăşiăcuăiŢdica iile a opt episcopi din eparhia Leningradăşiăaăcle-
rului, precum şiăaăcercurilţrăacademiceădiŢăLeŢiŢgrad. 

Proteste împotriva Declara iei, împotriva pomenirii autorit ilor 
civile la Liturghie, împotriva men ion rii numelui Mitropolitului Serghie 
împreun  cu cel al Mitropolitului Petru, împotriva interzicerii rug ciuni-
lor pentru exila iăşiăprizţŢieri, împotriva cre rii uŢuiă„siŢţd”ăŢecaŢţŢic, 
precumăşiăîmpţtrivaăcţmpţŢeŢ eiăacestui „siŢţd”. 

Decembrie 
Apel c tre Mitropolitul Serghie diŢăparteaăcleruluiăşiăaă laicilţrădiŢă

eparhia Leningrad, f cut de protoiereul-profesor Veryujski privind cau-
zele dezordinii din Biseric . Cererile f cute Mitropolitului Serghie: s  re-
nun e la programul de înrobire a Bisericii fa  de stat; s  renun e la 
transferurileăşiăŢumirileădeăepiscţpiăîŢăafaraăacţrduluiăturmeiăşiăaăepis-
copilor implica i; ... s  îl readuc  pe Mitropolitul Iosif în scaunul episco-
pal al Leningradului; s  seăreŢuŢ eălaăpomenirea numelui înlocuitorului 
loc iitorului patriarhal (a Mitropolitului Serghie); s  înl ture interdic ia 
rug ciunii pentru episcopii exila iăşiăs ăîŢl tureărug ciunea pentru auto-
rit ile civile. 

Decembrie 
R spunsul Mitropolitului Serghie c tre protoiereul-profesor Ve-

ryujski: refuzulădeăaăschimbaăcursulă„pţliticiiăsaleăbisericeşti”. 
13/26 dec. 
Act de separare de Mitropolitul Serghie, semnat de episcopul Di-

mitrie al Gdovuluiăşiădeăc tre episcopul Serghie alăNarveiă(„PeŢtruăpaceaă
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cţŢştiiŢ ei noastre noi reneg mă persţaŢaă şiă fapteleă fţstuluiă Ţţstru ie-
rarh conduc tor, careăşi-a dep şitădrepturileăf r  limit  şiăŢecaŢţŢic.”) 

Decembrie 
Scrisoarea episcopului Dimitrie al Gdovului c tre cler, explicând 

bazele separ rii sale de Mitropolitul Serghie: „Epistţlaă (Declara ia Mi-
tropolitului Serghie) începe s  manifeste o puternic  influen  asupra 
problemelor pur ecleziale.” 

10/23 dec. 
Decret al sinodului cu privire la episcopul Victor (Ostrovidov): el 

este dat spre judecat  episcopilor, i se interzice s  slujeasc  şiăesteădepusă
din treapt . 

16/29 dec. 
A doua scrisoare a episcopului Victor (Ostrovidov) c tre Mitropoli-

tul Serghie, în care protesteaz  împţtrivaăŢţiiă„pţliticiăserghiaŢiste”. 
17/30 dec. 
Decret al Mitropolitului Serghie şiă ală siŢţduluiă serghiaŢistă cuă uŢă

apel pentru unitate: „CaŢţaŢeleăSfiŢteiăŢţastreăBisericiăjustific  separa-
rea de episcopul legal sau de patriarh doar într-un singur caz: când el a 
fost deja condamnat de un sinod sau atunci când începe s  predice o 
erezie cunoscut , careăaăfţstăşiăeaăcţŢdamŢat  deăsiŢţd.” 

Decembrie(?) 
EpistţlaăuŢuiă„anume episcţp”ăpriviŢdămţtiveleăcareăpermităsepa-

rarea de Mitropolitul Serghie: „Desp r indu-se de Mitropolitul Serghie, 
Biserica Ortodox  poate fi condus  de unul dintre episcopii mai în vârst  
sau, aşaăcumăs-a întâmplat în timpul deteŢ iei Patriarhului Tihon, fieca-
re eparhie poate fi condus  îŢămţdăiŢdepeŢdeŢtădeăprţpriulăeiăepiscţp.” 

1927 
Neparticiparea la slujbele serghianiste de c tre exilatul Platon 

(Rudnev), episcop de Bogorodsk, vicar al eparhiei moscovite. 
 

1928 
25 dec/7 ian. 
Scrisoare a Mitropolitului Iosif c treă ceiă „care nu pomenesc”ă diŢă

Leningrad, aprobând ac iunile vicarilor s i.ă„PeŢtruăaăcţŢdamŢaăşiăaăfa-
ce inofensive ultimele ac iuni ale Mitropolitului Serghie, care sunt opuse 
duhului şiă biŢeluiă SfiŢteiăBisericiă aă luiăHristţs, nu avem alte mijloace, 
din cauza unor circumstan e exterioare, afar  de o desp r ire decisiv  de 
elăşiăigŢţrareăaădecretelţrăsale.” 

30 dec/12 ian. 
Scrisoarea fostului preot al bisericii moscovite Sfântul Nicolae Cru-

cea mare din strada Sfântul Ilie, protoiereul Valentin Sventi ki, c tre 
Mitropolitul Serghie, în care spune c  rupe comuniunea cu Mitropolitul 
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Serghie, cu binecuvântarea episcopului Dimitrie al Gdovului, men inând 
pomenirea numelui Mitropolitului Petru. 

4/17 ian.  
Scrisoarea episcopului Dimitrie al Gdovului, care guverna tempo-

rar eparhia Leningrad, c tre preo i (din eparhie). 
9/22 ian.  
Epistol  a episcopului Alexei (Bui) din Kozlov, care p stţreaă(tem-

porar) eparhia Voronej, c treă clerulă ţrtţdţxă şiă c tre laicii din eparhia 
Voronej, privind separarea sa de Mitropolitul Serghie.  

12/25 ian.? 
Decret al Mitropolitului Serghie şiăalăsiŢţduluiăserghiaŢist privind 

„activitateaădeădiseŢsiuŢeăşiăcreareaăuŢeiăschismeăşiă tulbur ri”ădeăc tre 
episcopul Dimitrie (Liubimţv)ăşiădeăc tre episcopul Serghie (Drujinin). 
Episcopul Serghie este suspendat din func ieăşiă îŢl turat, iar suspenda-
rea episcopului Dimitrie este confirmat . 

13/26 ian. 
Decretul Mitropolitului Serghie şiăalăsiŢţduluiăserghiaŢist în leg -

tur  cuă„schisma”, cu un apel c tre episcopii eparhiali de a veni cu idei 
pentru un viitor sinod local. 

13/26 ian. 
Declara iaă uŢuiă grupă deă clericiă diŢă ţraşulă Serpuhov, condus de 

episcopul Alexei (Gotov ev), de separare de Mitropolitul Serghie. 
14/27 ian. 
Decret al Mitropolitului Serghie şiăalăsiŢţduluiăserghiaŢist cu privire 

laă „activitateaădeădezbinare a episcopului Alexei (Bui)”.ăElă esteădată epis-
copilor spre judecat , i se interzice s  slujeasc  şiăeste pensionat for at. 

17/30 ian. 
Epistola Mitropolitului Serghie c tre turma din Petrograd în leg -

tur  cuă„schismaăiţzefit ”. 
24 ian./6 febr. 
Scrisoarea arhiepiscopului Serafim de Uglich, fost înlocuitor al loc-

iitorului patriarhal, c tre Mitropolitul Serghie, cu un apel c tre acesta 
de a se întoarce pe calea adev rului. 

24 ian./6 febr. 
Apel c tre Mitropolitul Serghie de la cinci episcopi: Mitropolitul 

Iosif, arhiepiscopul Varlaam (RiaşeŢ ev), fost de Perm, episcopul Evghe-
nie (Kobranov) al Rostovului, iŢfţrmâŢdă despreă separareaă lţră deă elă şiă
despreă refuzulă lţrădeă aă recuŢţaşteădreptulă s uă şiă ală siŢţduluiă s u de a 
conduce administra ia superioar  a Bisericii. 

Motivul fundamental al separ rii lor: „CţŢsiderâŢdăc  este datoria 
noastr  sfâŢt ăde a p zi puritatea sfintei credin eăţrtţdţxeăşiă libertatea 
dat  nou  de Hristos în ordonarea vie ii religioase interne a Bisericii, 
pentruăaă calmaăcţŢştiiŢ a tulburat  aăcrediŢciţşilţr, neavând vreo alt  
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sc pare din aceast  situa ie fatal  care s-a creat pentru Biseric , noi ne 
separ m...” 

26 ian./8 febr. 
Epistola Mitropolitului Iosif c tre episcopii vicari, c tre p stţriiăşiă

c treăcrediŢciţşiiădiŢăLeŢiŢgrad, în care îi informeaz  c  preia conduce-
rea eparhiei Leningrad. 

28 ian./10 febr. 
Scrisoarea Mitropolitului Serghie c tre Mitropolitul Agatanghel cu 

o cerere de a men ine unitatea. 
1 /14 febr. ? 
Scrisoarea Mitropolitului Serghie c tre episcopul Dimitrie (Liubi-

mov) în care se afirm  c  26 de episcopi s-au separat de Mitropolitul 
Serghie. 

Iarna  
Întâlnirea îŢăţraşulăPţlţiă(regiuŢeaăKrasŢţyarsk)ădintre Mitropoli-

tul Chiril, care mergea în exil, şiăepiscopul Damaschin (Cedrick). Ei dis-
cut  eveŢimeŢteăbisericeştiăşiăîşiăexprim  prietenia personal . Chiar îna-
inte de aceasta, episcopul Damaschin scrisese 150 de scrisori private în 
leg tur  cu Declara ia Mitropolitului Serghie, trimi ându-le prin supra-
veghetorul celulei sale. 

Februarie 
Exilulă arhiepiscţpuluiă Serafimă şiă aă Mitropolitului Iosif din regiu-

nea Yaroslavl în Mogilev, respectiv Ustiug. 
20 febr./4 mart. 
Separarea de Mitropolitul Serghie, în eparhia Viatka, a episcopului 

Nectarie (Trezvinski)ăalăYaraŢskuluiăşiăaăepiscopului Ilarion (Belski). 
28 febr./12 mart. 
Epistţl ăc treăp stţriăaăepiscţpuluiăVictţră(Ostrţvidţv)ăîŢăleg tur ă

cuăactivitateaăscaŢdalţas ăaăMitropolitului Serghie. 
2 martie? 
Epistola Mitropolitului Iosif c tre turma din Leningrad, în care se 

afirm  c  episcopii Bisericii din regiunea Yaroslavl s-au separat de Mi-
tropolitul Serghie şiă c  el, luând parte la aceast ă separare, recuŢţaşteă
prin urmare c  decretele Mitropolitului Serghie suŢtăŢuleăşiăf r  valoare.  

14/27 martie 
Decret al sinodului serghianist prin care se suspend  opt episcopi: 

Mitropolitul Iosif, Mitropolitul Serafimăşiăal ii (cu excep ia Mitropolitu-
lui Agatanghel). 

25 martie/7 aprilie 
Scrisoarea Mitropolitului Agatanghel c tre Mitropolitul Serghie cu 

privire la acuza ia celui din urm  de schism  şiăcerereaădeăre-examinare 
a deciziei sale de a se separa. Acuza iile de schism  sunt respinse, deoa-
receă„ŢţiăŢuăŢeăsepar m de Înaltpreasfin iaăVţastr  din cauza unei dife-
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ren e de credin , sauăîŢăceeaăceăpriveşteătaiŢeleăşiărug ciunea, ci doar în 
conducerea administrativ .”ă NeîŢ elegere exprimat  în leg tur  cu în-
cercarea Mitropolitului Iosif de a uni în jurul s u toat  opozi ia. 

29 martie/11 aprilie 
Decretul nr. 76 al Mitropolitului Serghie şiăalăsiŢţduluiăserghianist 

priviŢdă „Ţeregulileă diŢă eparhiile Leningrad, Yaroslavl, Viatka şiă Voro-
nej”.ăUrm tţriiăepiscţpiăsuŢtăsupuşiăjudec ii episcopilor, li se interzice 
s  slujeasc  şiăsuŢtăfţr a i s  se pensioneze: Mitropolitul Iosif, episcopul 
Ierotei (Afonik), episcopul Evghenie (Kobranov), arhiepiscopul Serafim 
(Samoilovici), arhiepiscopul Varlaam (RiaşeŢ ev). Ultima avertizare 
pentru Mitropolitul Agatanghel cu amenin area de suspendare. 

Aprilie 
ArestulăşiăexilareaăepiscţpuluiăVictţr (Ostrovidov). 
27 aprilie/10 mai? 
Scrisoarea Mitropolitului Agatanghel, a episcopului Evghenie (Ko-

braŢţv)ăalăRţstţvuluiăşiăaăarhiepiscţpuluiăVarlaamă (RiaşeŢ ev), în care 
se afirm  c  ei nu rup comuniunea de rug ciune cu Mitropolitul Serghie, 
în principiu nu îi neag  autoritatea de înlocuitor al loc iitorului, nu cau-
zeaz  o schism , darăŢuăarăputeaăşiăŢuăpţtăs  aplice decrete care tulbur  
cţŢştiiŢ a religioas  şi, dup  convingerea celor care scriu, sunt o înc lca-
re a canoanelor; ei nu primeau în comuniune episcopi, clericiăşiălaiciădiŢă
alte eparhii şiăîiătrimiteauălaăMitropolitul Serghie. 

Lipsa aplic rii decretelor a fost exprimat  mai întâi de toate prin 
faptul c  MitropolitulăVarlaamăşiăepiscţpul Evghenie au continuat s -şiă
ocupe scaunele, în ciuda îndep rt rii lor de c tre Mitropolitul Serghie. 

Mai  
Scrisoare deschis  a episcopului Pavel (Kratorov) de Yalta: „Despre 

biserica modern , sau ortodoxia serghianist .” 
Iunie?  
Epistola arhiepiscopului Serafim (Samoilovici), de la M n stirea 

Sfântului Duh Buinici din eparhia Mogilev, în care Mitropolitul Serghie 
este acuzat de p catul grav de a-iă„trageăpeăfra ii lipsi iădeăcurajăşiăslabiăîŢă
neo-renova iţŢism.” 

8/21 iunie 
Scrisoarea arhiepiscopului Ilarion (Troi ki) din Solovki c tre per-

soane private, în care se condamn  ac iunile celor care s-au separat de 
Mitropolitul Serghie. 

24 iulie/6 august 
Scrisoarea Mitropolitului Iosif c tre episcopul Dimitrie (Liubimov) 

privind „reuŢirea”ăgrupuluiăYaroslavl cu Mitropolitul Serghie. (Punctul 
fundamental în pozi ia grupului Yaroslavl - libertatea de a împlini sau de 
a nu împlini decretele Mitropolitului Serghie - a r mas necunoscut Mi-
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tropolituluiăIţsifăşiăpartizanilor s i). Exprim ri t ioase împotriva episco-
pilor Yaroslavl: „ţpţŢeŢ i”, „tr d tţri”. 

3/16 oct. 
Moartea Mitropolitului Agatanghel. 
28 nov./11 dec. 
Discu ie prelungit  a episcopului Damaschin (Cedrick), revenit din 

exil, cu Mitropolitul Serghie. Episcopul Damaschin a scris despre întâl-
nire: „Dac  de departe mai b nuiam posibilitatea unor lucruri care ar fi 
putut s -i justifice conduita, acum aceste supozi ii au fost spulberate dis-
truse”. „NeŢum rateăşiă iŢfiŢitădeăprţblematice sunt consecin ele interi-
oare ale Declara iei – aceast  vânzare a dreptului de întâi-Ţ scutăal Ade-
v rului pentru blidul de linte alăuŢţrăbuŢuriămiŢciŢţaseăşiăirealizabile.” 

1928? 
Scrisţareaă„îŢdrum tţruluiăduhţvŢicesc”, p rintele Vsevolod, pri-

vind neregulile din Biseric , evocate de opozi ia iozefit :  
„PriŢtreăŢţiăaăavutălţcăţădivizareăîŢădţu  p r i. Un grup îl sus ine 

pe Mitropolitul Serghie şiă siŢţdulăs u, iar altul este împotriv . Ambele 
greşesc.ăMitropolitul SerghieăşiăsiŢţdulăs u au prezentat un apel în care 
amestec  treburileă bisericeştiă cuă pţliticaă şiă efectueaz  transferuri de 
episcopi împotriva voin ei lor…ă 

Cei care au venit cu acuza ii împotriva Mitropolitului Serghie au 
dreptate; darăprţfuŢdaăşiăŢejustificabilaălţrăgreşeal  const  în faptul c  
au rupt comuŢiuŢeaăcuăelăşiăchiarăîlădeclar  eretic, iar pe to i cei care se 
afl  în comuniune cu el ca fiind lipsi i de har... prin urmare, interdic iile 
reciproce care vin dintr-ţăparteăşiădiŢăaltaăŢuăauănicio putere... Şiăvţiăpu-
te i merge în mod liber la bisericile uneia sau celeilalte dintre p r i, ce-
rându-I lui Dumnezeu s  dea corectitudine canonic  în rela iile dintre 
ortţdţcşiăşiăs  aduc  pace în Biserica Sa. Nu trebuie s  merge i la cei ca-
re sunt în mod evident schismatici: la renova iţŢişti, la gregorieni şiă laă
ucraineni. Teme i-v  deăaceştiaădiŢăurm : ei sunt f r  har.” 

 
1929 

1929 
Arestarea a cincisprezece episcopi care s-au separat de Mitropoli-

tul Serghie:  
1. Mitropolitul Iosif al Leningradului - exilat în Ustiug, în provincia 

Novgorod. 
2. Arhiepiscopul Serafim de Uglich - în Solovki. 
3. Arhiepiscopul Varlaam (RiaşeŢ ev), fost al Permului - într-o în-

chisoare din Yaroslavl. 
4. Episcopul Dimitrie al Gdovului - într-o închisoare din Leningrad. 
5. Episcopul Alexei (Bui) al Urazovului - în Solovki. 
6. Episcopul Victor (Ostrovidov) al Viatk i - în Solovki. 
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7. Episcopul Maxim (Jijilenko) al Serpuhovului - în Solovki. 
8. Episcopul Atanasie (Molceanovski) al Skvirskului - în Solovki. 
9. Episcopul Nectarie (Trezvinski) al Yaranskului - exilat în Kazan. 
10. Episcopul Ilarion (Belski) - în Solovki. 
11. Episcopul Pavel (Kratirov) al Yalt i - exilat în Harkov. 
12. Episcopul Vasile (Doktorov) al Hargopolului - exilat, loca ie ne-

cunoscut . 
13. Episcopul Serghie (Nicolski) - exilat, loca ie necunoscut . 
14. Episcopul Iosif (?), fost al Birskului - exilat, loca ie necunoscut . 
15. Episcopul Damaschin (Cedrick) - într-o închisoare din Moscova. 
Arestarea episcopilor a avut loc în urm torul mod: agentul GPU ve-

nea la episcop şiă îi punea urm toarea întrebare: „Careă esteă atitudiŢeaă
Preasfin iei Voastre fa  de Declara ia Mitropolitului Serghie?”ăDac  epis-
copul r spundea c  ŢuăţărecuŢţaşte, atunci agentul conchidea: „Acestălu-
cru înseamn  c  sunte i un contra-revolu iţŢar”.ăŞiăepiscţpulăeraăarestat. 

2/15 mai 
Prima epistol  a Mitropolitului Chiril al Kazanului adresat  vicaru-

lui eparhiei Kazan, episcopul Atanasie (Malinin), trimis  din Krasno-
yarsk pentru a-l informa pe Mitropolitul Serghie. Câteva aspecte funda-
mentale: „Niciun înlocuitor în exerci iu nu poate s -l egaleze pe cel pe 
careăîlăîŢlţcuieşte... O schimbare profund  a sistemului de administra ie 
bisericeasc , la care s-a angajat Mitropolitul Serghie, dep şeşteăcţmpe-
ten aăchiarăşiăaăloc iitorului tronului patriarhal... Pân  când Mitropolitul 
Serghie nu dizolv  sinodul pe care l-a creat, eu nu pot s  recunosc drept 
obligatorii nici unul din decretele sale administrativ-bisericeşti.” 

Mai 
Invita ia Mitropolitului Serafim (Ciceagov) al Leningradului c tre 

episcopul Damaschin (Cedrick) de a-i deveni ajutor. Episcopul Damas-
chin refuz  oferta. 

Episcopul Damaschin organizeaz  trimiterea unui curier la Mitro-
politul Petru în satul Ho. Curierul îl g seşteăpeăMitropolitul Petru foarte 
bţlŢavăşiădeziŢfţrmatăîŢăleg tur  cu evenimentele bisericeşti.ă„Mitropo-
litulăPetruăvţrbeşteădespreăsitua ieăşiădespre unele concluzii care rezult , 
aprţapeăîŢăprţpriileămeleăcuviŢte”, a scris episcopul Damaschin. Cu toa-
te acestea, Mitropolitul Petru nu a dat curierului niciun r spuns scris. 

24 iulie/6 august 
Decretul Mitropolitului Serghie şiăală siŢţdului serghianist privind 

atitudinea lor fa  de tainele s vârşiteădeă clerulă „schismatic”.ăEpiscopii 
separa i (Mitropolitul Iosif, episcopul Dimitrie Liubimov, episcopul Ale-
xei Bui) sunt compara i cu renova iţŢiştii, interzicându-li-se s  slujeas-
c ... Tainele s vârşite de ei, în afara Botezului, sunt declarate ineficiente. 
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5/18 sept. 
Prima scrisoare a Mitropolitului Serghie c tre Mitropolitul Chiril 

(îŢăcareăîşiăap r  propriile ac iuni): „Înaltpreasfin ia Voastr  a i rupt co-
muniunea euharistic  cuăŢţiăşiăîŢăacelaşiătimp nici nu considera i c  a i fi 
cauzat o schism , nici c  noi ne-am afla în afara Bisericii. O astfel de teo-
rie este totalmente inacceptabil  pentru gândirea bisericeasc  - este o în-
cercare de a ine ghea  pe un gr tară îŢciŢs.”ă Apelă (c tre Mitropolitul 
Chiril) de a-şiăre-examina pozi ia; amenin area cu sanc iuni canonice. 

28-30 oct./10-12 nov. 
A douaă scrisţareă („R spuŢs”)ă aăMitropolitului Chiril c tre Mitro-

politul Serghie. 
Noiembrie 
Arestarea episcopului Damaschin (Cedrick), care a locuit în Staro-

dub, la acuza ia preotului-supraveghetor din Starodub, un zelos partizan 
al Declara iei Mitropolitului Serghie. Episcopul Damaschin este trimis în 
Solovki. Înaintea arest rii sale el a scris: „Amă ajuŢsă laă p rerea c  nici 
m carăun cuvânt decisiv al Mitropolitului Petru nu ar mai schimba situa-
ia în mod esen ial.”ăÎŢăaceast  perioad  a vie ii sale în Starodub, elăşi-a 

ţbişŢuităprieteŢiiăşiăpeăceiăcareă îlăurmauăcuă ideeaăc  îŢăRusiaăcreştinis-
mul va fi for at s  mearg  în catacombe. Toate posibilit ile pentru a 
influen a straturi ample ale societ ii s-au pierdut. 

 
1930 

20 dec./2 ian. 
A doua scrisoare a Mitropolitului Serghie c tre Mitropolitul Chiril, 

care se încheie cu o dat -limit  (2/15 febr., 1930) pentru ca Mitropolitul 
Chiril s -şiă exprimeă ascultarea canonic  şiă s ă refuzeă cţmuŢiuŢea cu 
„schismaticii”; de la aceast  dat  va fi aplicat  judecarea Mitropolitului 
Chiril de c treăsiŢţdăşiăîŢl turarea sa de la conducerea eparhiei Kazan. 

5/18 febr. 
Interviul unor coresponden i str ini cu Mitropolitul Serghie; date 

oferite despre situa ia Bisericii patriarhale: circa 30000 de parohii, mult 
mai mul i preo i (de la unul la trei pentru fiecare parohie), 163 de epis-
cţpiă„îŢăascultareăcaŢţŢic  fa  deăpatriarh”... (Astfelădeă„date”, bineîn e-
les, erau cu totul imaginare, inventate pentru a masca persecutarea Bi-
sericii, care pân  acumăîŢchiseseămiiădeăbisericiăşiădecimaseăclerul.) 

8/21 febr. 
Arestarea episcopului Alexei (Bui) al Kozlovului. 
Începutul anului 1930 
Plecarea episcopului Amfilohie (Skvor ov) de EŢiseiă şiă Krasno-

yarsk, sub influen a discu iilţrăcu Mitropolitul Chiril, în p durile siberie-
ne, unde a întemeiat un schit. 

Începutul anului 1930 
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ÎŢgr direa episcopului Sinesius (Zarubin) al Ijevskului de Mitropo-
litului Serghie. 

1930 
Arestarea episcopului Serghie (Drujinin) al Narvei, care condusese 

opozi ia iozefit . 
13/26 febr. 
Scrisoarea Mitropolitului Petru din satul Ho c tre Mitropolitul 

Serghie; în scrisoare se afirm  c  este continuarea unei scrisori trimise 
mai devreme (care în mod evident nu a ajuns la adres ):  

„Amă crezută îŢtţtdeauŢaă c  ar trebui s  fii un refugiu pentru to i 
dreptă crediŢciţşii.ăRecuŢţscă c  diŢtreă tţateăveştileă tristeăpeă careăaă tre-
buit s  le primesc, celeămaiă tristeăauă fţstăveştileădespreă faptulăc  mul i 
crediŢciţşi r mân în afara pere ilor bisericilor în care numele Înaltprea-
sfin iei Voastre este pomenit. Sunt plin de durere în suflet pentru neîn-
elegerile care se ridic  în jurul conducerii Înaltpreasfin iei voastre, pre-

cumăşiăpeŢtruăcelelalteăeveŢimeŢteătriste. Poate c  acesteăveştiăŢuăsuŢtă
adev rate; poate c  nu cunosc destul caracterulăşiăaspira iile celor care 
îmiăscriu.ăDarăveştiădespreătulbur ri duhţvŢiceştiăvin din diferite locuri, 
şiăîŢăprimulărâŢdădiŢăparteaăcleruluiăşiăaălaicilţrăcareăexercit  o puternic  
presiune asupra mea. 

În opinia mea, având în vedere condi iile extraordinare ale vie ii 
Bisericii, când regulile normale de administra ie sunt supuse la tot felul 
de fluctua ii, este esen ial ca via a bisericeasc  s  fie pus  pe coordona-
tele pe care a stat în prima perioad  în care a i fost lţc iitţrăpatriarhal.ăŞiă
astfel, fi i atât de bun încât s  v  întoarce i la acele vederi care erau res-
pectate de to i. Bineîn eles, sunt departe de ideea c  ve i decide s  re-
nun a i cu totul la împlinirea ascult rii care vi s-a cerut - acest lucru nu 
ar servi binelui Bisericii. Repet c  sunt foarte sup rat c  nu mi-a i scris 
şiă Ţuă m-a i informat despre inten iile Înaltpreasfin iei Voastre. Dac  
ajung la mine scrisori de la al ii, f r  îndoial  c  şiăale Înaltpreasfin iei 
Voastre ar ajunge. V  scriu sincer, ca celui mai apropiat arhip stor, c -
ruia îi sunt recunosc tor pentru cele din trecut, şiădiŢăaleăc ruiăarhiereştiă
mâiŢiăamăprimitătuŢdereaăşiăharulăpreţ iei.” 

24 mai/4 iun. 
Interdic ia de a mai sluji pentru episcopul Senesius (Zarubin) al 

Ijevskului din cauza ruperii comuniunii canonice cu Mitropolitul Serghie. 
1930 
Întâlniri în exil ale protoiereului M. Polski cu arhiepiscopul Sera-

fim (ZvezdiŢski)ăşiăcuăal iă„care nu sunt în pomenire”.ă„Arhiepiscopul Se-
rafim s vârşeaăslujbele noaptea într-un sat îndep rtat, iar oamenii cre-
diŢciţşiăveŢeauălaăelăchiarăşiădiŢă lţcuriă fţarteă îŢdep rtate... Eu însumi, 
dup  ce am p r sit exilul, am c l tţrităpriŢăRusiaăilegalăşiămiăs-a propus 
din partea prietenilor posibilitatea s  deviŢă sticlară sauă sţbară şi astfel, 
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având o astfel de profesie, s  pot vizita caseleăcrediŢciţşilţr”ă(adic , pen-
tru a sluji în secret ca preot). 

 
1931 

Aprilie 
Închiderea Bisericii Sfin ii Mucenici Chir şiă IţaŢă diŢăMţscţva; o 

parţhieă aă „celor nepomenitori”, preotul ei fiind p rintele Serafim Bi-
tyugov. 

Începutul lui aprilie 
Închiderea, în ajunul Buneivestiri, a Bisericii Sfântul Nicolae din 

strada Maroseik: parţhieăaă„celor afla iăîŢănepomenire”, preotul fiind p -
rintele Serghie Mecev. 

1931 
Apari iaă primuluiă Ţum ră al „JurŢaluluiă Patriarhieiă Mţscţvei”.ă

(Con inea justific ri ale pozi iei Mitropolitului Serghie.) 
(În anul 1932 auăap rut decrete ale sinodului Mitropolitului Ser-

ghie, publicateăîŢă„JurŢaluluiăPatriarhieiăMţscţvei”, documente care l -
udau demnitatea sa de întâi-st t tţr al Bisericii ruse sauăcareămeŢ iţŢauă
ridicarea altor membri ai sinodului la rangul de mitropoli i.) 

 
1933 

15/28 iulie 
Scrisoarea Mitropolitului Chiril al Kazanului c tre Mitropolitul 

Serghie, continuându-şiăprţtestul împotriva ac iunilor celui din urm . 
August 
Reîntoarcerea la Vladimir a episcopului exilat Atanasie (Saharov); 

el r mâne în libertate pân  la 18 aprilie 1936. 
Septembrie  
Scrisoarea episcopului Atanasie c tre episcopul Inochentie al Vla-

dimirului, în care îl acuz  pe Mitropolitul Serghie de a-şi fi asumat drep-
turile unui ierarh conduc tţrăşiăîşiăaŢuŢ  propria lui separare de Mitro-
politul Serghie în acord cu ukazul patriarhal din 7/20 noiembrie 1920. 

1933 
Închiderea ultimei biserici din Moscova „a celor care nu se pome-

Ţesc”: biserica metocului sârbesc de pe strada Solyanka. 
1933 
Creştereaăactivit ii ilegale a clerului. M rturia unei broşuriăateis-

te: „Preţtulă itiŢeraŢtăesteăţă figur  destulădeăţbişŢuit  în multe regiuni. 
Preotul întreprinz tor pune într-o leg turic  toate obiectele de cult esen-
ialeă şi – din sat în sat, din târg în târg – c l torind c lare, efectueaz  

servicii religioase la cerere, neîŢg duiŢdu-leă crediŢciţşilţră s  uite de 
DumŢezeu.ăMuŢcitţriiăcrediŢciţşi, dac  cred în Dumnezeuăşiădţrescăs  li 
se slujeasc  sfintele slujbe, îŢregistreaz  oficial biserici în acest scop. 
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Dar organiza iile religioase fac aceasta în catacombe... în ultimii ani în-
tr-o serie întreag  de loca ii, de exemplu în Siberia de vest, în zona M rii 
Negre centrale, în Urali, în Caucazul de nord etc. O cas  de rug ciune 
este organizat  într-o locuin  privat , sub p mânt, unde intrarea este 
accesibil  doar unui num rălimitatădeăpersţaŢeăşiăŢuăexist  niciun con-
trol din partea autorit ilţr.” 

 
1934 

Ianuarie 
Scrisoarea Mitropolitului Chiril ca r spuns la opinia cuiva cu privi-

re la necesitatea de a se declara loc iitor pân  la eliberarea Mitropolitu-
lui Petru. 

Martie - 16 iulie 
Mitropolitul Chiril r mâŢeăliberăîŢăţraşulăGja k, angajându-se activ 

în organizareaă„celor care nu sunt în pomenire”- adic  a celor care nu îl 
recunosc pe Mitropolitul Serghie ca ierarh îŢtâist t tţră şiă seă cţŢducă
dup  ukazul Patriarhului Tihon din 7/20 noiembrie 1920. 

1934 
Episcopul Damaschin (Cedrick)ăesteăeliberatădiŢăSţlţvkiăşiăse im-

plic ăîn ţrgaŢizareaăcelţrăcareăŢuăsuŢtă„îŢăpţmeŢire”. 
14/27 aprilie 
Mitropolitului Serghie i se d , de c tre sinodul serghianist şiădeăc -

tre episcopii care i s-auăataşată (21ădeăepiscţpiăcu to ii), titlulădeă„Înalt-
preasfin ităMitrţpţlităalăMţscţveiăşi al KolomeŢskului”, cu dreptul de a 
purta dou  „paŢaghii”ă(eŢgţlpiţaŢeăcuăMaicaăDţmŢului).  

1934 
Clerul continu  s  slujeasc  sfintele slujbe în secret. O scrisoare a 

unui preot din eparhia Kazan afirm  urm toarele: „Mi-am terminat pe-
riţadaădeăexilăşi, întorcându-m  în locurile natale, nu am primit parohie. 
Singurul lucru care îmi r mânea era s  merg din sat în sat, unde nu erau 
biserici, şiăpeŢtruăţăbucat  deăpâiŢeăşiăţăg zduire peste noapte s  slujesc 
sfintele slujbe. Mul i preo i ca mine, cu boccele în spate, merg din sat în 
sat, peŢtruăaăs vârşiăsfiŢtele slujbe. Mul i oameni ne gonesc, ne batjoco-
resc, dar mul iăŢeăşiăprimesc, ne hr nesc, ne g zduiesc, ne cer s  slujim. 
Slujim orice slujb , inclusiv Liturghia. Pentru a sluji aceste slujbeăc r mă
în boccelele noastre un antimis, un vas cu Sfintele Daruri, t mâie, c r-
buni, viŢăbisericescăşiăceleămaiăsimpleăveşmiŢte.ăŞi, astfel, c r m un în-
treg altar în spate. Cel mai adesea oamenii ne cer s  slujimăpaŢahide.” 

 
1936 

1936 
Închiderea ultimei biserici diŢăLeŢiŢgradăaă„celor care nu sunt în 

pomenire”ă– Biserica Maicii Domnului Tikhvin din strada Lesnoi. Înain-
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te de aceasta au fost închise Biserica Învierii, Catedrala Sfântul Nicolae, 
Catedrala Sfântul Vladimirăşiăaltele.ă 

14/27 dec. 
„Decretulă deă traŢsferareă aă drepturilţră şiă ţbliga iilor loc iitorului 

tronului patriarhal al Bisericii Ortodoxe Ruse c tre substitutul loc iito-
rului patriarhal, Înaltpreasfin itul Mitropolit Serghie... în leg tur  cu 
mţarteaă şiă exilulă Mitropolitului Petru al Kruti ei, care a avut loc în 29 
aug./11ăsept.ă1936.” 

(Dar observa i acest citat dintr-un articol al Mitropolitului Serghie 
din 1931: „Odat  ce loc iitorulăîşiăp r seşteăpţstulă«din motiv de deces, 
demisie etc.», din acel moment autoritatea celui care îl substituie înce-
teaz .”) 

 
1937 

1937ăşiămaiătârziu 
Activitatea secret  aă „celor care nu sunt în pomenire”ă cţŢtiŢu . 

Martori care mai târziu au fugit în str in tateă auă reuşit s  g seasc  în 
1938 în Moscova Biserica din catacomb  aă„iţzefi ilţr”.ăÎn apartamentul 
unui anume N.N., se adunau 30 - 40 de oameni. Un preot slujea. Pentru 
a putea intra, trebuia s  se cioc neasc  într-un burlan un anumit sem-
nal. Oamenii din aceast  biseric  secret  aveau leg turi cu pţv uitţriă
duhţvŢiceştiădeăseam , cu stare i, ale c ror locuin e erau foarte bine as-
cunse. Ei locuiau undeva prin ar  şiă îşiăschimbauăadeseaă lţcuin a... În 
regiunile îndep rtate ale Rusiei sovietice tr iau oameni crediŢciţşi, care 
renun aser  la bisericile serghianiste. Sfintele Daruri le erau trimise din 
diferite centre în pachete, de exemplu, în cutii de bomboane.  

 
1939 

Continuarea activit iiă secreteă aă „celor care sunt necomemora iţ-
Ţişti”.ăAceştiăpreţ i s vârşeauăslujbeăpeŢtruăcrediŢciţşii care nu se sepa-
raser  de Mitropolitul Serghie, dar r m seser  f r  bisericiăşiăf r  cler. 

Revista Ateul, din 21 aprilie 1939, îŢăarticţlulă iŢtitulată„Oăbiseric  
în valiz ”ăspuŢea: preo ii itineran i, care au fost exila i din parohii de c -
tre NKVD, „auătţateăiŢstrumeŢteleăŢecesareăpeŢtruăs vârşireaăslujbelor 
într-o valiz . Dac  este nevoie s -i ajute pe oameni la buc t rie, ei o fac; 
cump r  alimeŢteăpeŢtruăceiăbţlŢavi.” 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

V.  
 

Biserica din catacombe 

  în perioada recent   
 

 
 
 
 
 

Se aduce oare f clia ca s  fie pus   
sub obroc sau sub pat?  

Oare nu ca s  fie pus  în sfeşŢic?ă 
C  nu este nimic ascuns ca s  nu  

se dea pe fa ; nici n-a fost  
ceva t inuit, decât ca s  vin  

 la ar tare. Cine are urechi  
de auzit s  aud . 

 
Marcu 4: 21-23. 
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37. O epistolă din catacombe din 1962 

 
DE LA UNăMEMBRUăALăMULTăP TIMITOAREIă 

BISERICI DIN CATACOMBE A RUSIEI 
  

Introducerea editorului 
 

Pân  îŢăaŢiiă’70, toate informa iile directe despre Biserica din cata-
combe din Rusia veneau din documentele episcopilor întemeietori (a se 
vedea Partea a II-a maiăsus)ăşiădiŢăm rturiileăcrediŢciţşilor din catacom-
beă careă auă ieşitădiŢăRusiaă mai ales în timpul celui de-al Doilea R zboi 
Mondial (Partea a III-a). Astfel, aceste informa ii sunt restrânse la peri-
oada din 1927 pân  la începutul anilor 1940, iar din 1940 pân  în 1970 
Ţuăseăştiaăaprţape nimic despre Biserica din catacombe. 

ÎŢăaŢiiă’70, cu un nou val de emigraŢ i şiăcuăţăcreştereăaăcomunic -
riiăîŢtreăRusiaăşiălumeaădiŢăexteriţr, v lul a fost înl turat într-o oarecare 
m sur . Urm toarele texte, toate de la martori chiar din Rusia, redau în 
cea mai mare parte ceea ce este deja cunoscut public despre Biserica din 
catacombe în anii de dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial. 

Primul text, deşiădatatăîŢă1962, a fost tip rit abia în 1977, în Trage-
dia Bisericii ruse aăluiăLevăRegelsţŢăşiăîŢaiŢte de aceasta a fost cunoscut 
doar de pu ine persoane din Uniunea Sovietic . Autorul ei anonim este 
uŢăapţlţgetăcţŢştieŢtă(darămţderat)ăalăBisericiiădiŢăcatacţmbe, care şiăîŢă
ziua de azi continu  s -şiăduc  existen a separat de patriarhia Moscovei. 

 
Dragi copii,  
Voi cere iăţăclarificareăpeŢtruăuŢulăşiăacelaşiăsubiect.ăArăfiăcelămaiă

bine pentru to i s  vorbim despre aceasta fa -n fa , dar din nefericire, 
va trebui s  scriu, cu riscul de a nu r spunde la unele din nedumeririle 
voastre. 

 
R ZBOIULăSOVIETICăÎMPOTRIVA BISERICII 

Când au venit la putere, bţlşeviciiăauădeclaratăimediatăr zboi împo-
triva Bisericii. Acesta a fost, dac  vre i, singurul act onest din toat  acti-
vitatea lor politic , deoarece orice în elegere între aceste dou  tabere era 
de neimaginat, ca o consecin  a contradic iilor care le separ  (ce comu-
niune esteăîŢtreăHristţsăşiăVeliar?); şiăŢuăpţateăfiădelţcăvţrbaădespreătţ-
leran  diŢăparteaăbţlşevicilţr.ăDar cu declara ia de r zboi aăluatăsfârşit 
şiăţŢestitateaălţr, deoarece au prezentat motive false. Ei au început ime-
diat s  acuze Biserica de contra-revolu ie. Aceasta a fost clar o nedrep-
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tate, deoarece din momentul în care bolşevicii s-au stabilit pe întreg teri-
toriul fostei Rusii, R zboiul Civil aă luată sfârşit, adic , din momentul în 
care a devenit clar pentru toat  lumea cine avea autoritatea guverna-
mental , bţlşeviciiăŢuăauăpututăs  indice niciun singur fapt care s  apar-
in  acestui concept – conceptul de r zboi politic, conspira ie, cu scopul 

anihil rii adversarului. Dar ei au început s  îiăpersecuteăpeăcreştiŢiătoc-
mai subăacestăpretextăfals.ăŞiăcâŢdăaăveŢitărâŢdulămeu, la unul dintre in-
terogatoriile mele, i-am declarat celui care m  interoga: „Da, sunt con-
tra-revolu ionar, nu neg asta. Oricând spui «da», eu spun «nu»; oricând 
tu spui «alb», eu spun «negru»; oricând tu pre uieşti, eu condamn cu 
asprime. Dar nu ai niciun drept s  m  persecu i pentru aceasta, de vre-
me ce ai proclamat libertatea religiei. Prin urmare, convingerile mele re-
ligioase, conform propriilor voastre legi, nu sunt o crim .ăŞiăŢuăpţ i s  
m  acuzi deloc de r zboi politic cu tine, de fapte care au drept scop s  
determine anihilarea voastr ”.ăŞi, în ciuda faptului c  nu a putut s  adu-
c  în acuzarea mea niciun singur act contra-revolu ionar, am fostătţtuşiă
„cţŢdamŢat”ăf r  judecat  la zece ani. 

Laă îŢcepută bţlşeviciiă erauădestulă deă Ţaivi.ă Liă seă p rea c  puterea 
principal  a Bisericii era de g sit în m re ia ei material . Sub pretextul 
de a-i ajuta pe cei fl mânzi, eiăauăprţmţvatăaşaăŢumitaă„cţŢfiscare a o-
biectelţră deă valţareă aleă Bisericii”, din care nicio simpl  copeic  nu a 
mers la cei înfometa i, şiăîŢtregulămetalăaăfţstăfţlţsităŢuăpeŢtruăcump ra-
rea de bunuri, ci pentru fabricarea de monede, pentru a sus ine rubla 
sovietic  extrem de devalorizat . Dar, îŢă ciudaă tuturţră aştept rilor lor, 
Biserica a continuat s  reziste şiălumiŢaăeiăaădeveŢităchiarăuŢăpicămaiăpu-
r  şiămaiăclar . Fiind eliberat  de o obliga ie str in  ei – ap rareaăşiăsus-
inerea ordiniiă guverŢameŢtaleă şiă sţciale, care nici pe departe nu era 

ideal  (din punctul ei de vedere), deci trec toare, Bisericaărus  a trecut 
la realizarea scopului ei etern: reîŢŢţireaăşiăreŢaşterea d t toare de har 
aăsufletelţrăţmeŢeşti. 

Apoi au venit câ iva ani pe care to i cei care i-au experimentat în 
interiorul Bisericii şi-i pot aminti doar cu un sentiment de mare bucurie 
duhţvŢiceasc  şiămul umire fierbinte fa  de Dumnezeu, Care le-a dat s  
tr iasc  ceea ce au tr it. Au fost m rturisitori, au fost mucenici, au fost 
persecu ii, anihil riă şiă batjţcuri.ă Dară acesteaă Ţuă auă micşţrată bucuria, 
pentru c  toate acestea au fost îndurate nu în numele atingerii unor sco-
puri p mâŢteşti, ci doar în Numele lui Hristos – doar în numele Lui. 
Biserica, absolut f r  ap rare, s-a sim it a fi atât corect  câtăşiădeăneîn-
vins. În mod clar, via a îns şiă aă dţvedită cţrectitudiŢeaă ideiiă Sfântului 
Ioan Hrisostom c , aşaăcumăduşmaŢiiăŢuăauăpututăs  fac  nimic cu Dom-
nul Iisus Hristţsăşiăcuăucenicii S iăatâta timp cât nu s-a g sit un tr d tor 
printre ei, la fel nicio persecu ieădiŢăexteriţrăŢuăesteăîŢfricţş toare pen-
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tru Biseric , atâta timp cât nu sunt tr d tori printre p stţri.ăŞi, iat , s-au 
g sit astfel de tr d tori. 

Autorit ileă sţvieticeăauăreuşită s  g seasc  anumi i ierarhi pentru 
care nu a fost o mârş vie s  intre, unul dup  altul, în rolul lui Iuda Isca-
riţteaŢul.ăMaiă îŢtâiăaă fţstă „Biserica Vie”, apoi au fost „reŢţva iţŢiştii”, 
apţiă„gregţrieŢii”, „Liuben ii”ăşiămul i al ii. Încerc rile lor de a l sa câr-
ma administra ieiăcaŢţŢiceăaăBisericiiăîŢămâiŢileăduşmaŢilţrăei declara i, 
şiăpriŢăurmareăde a distorsiona sau chiar de a paraliza complet influen a 
asupra vie iiăduhţvŢiceştiăaă rii, nu au fost rodnice pân  când Mitropo-
litul Serghie a devenit înlocuitorul loc iitorului patriarhal, dup  aresta-
rea unei întregi serii de episcopi care au ocupat aceast  pozi ie...  

 
DECLARA IA MITROPOLITULUI SERGHIE 

Şiăapţi, se pare c  în mai 1927, a fost publicat  Declara ia. Probabil 
c  a i citit-o, prin urmare nu trebuie s  o prezint în detaliu. Se poate spu-
ne doar c  în ea Mitropolitul Serghie a împlinit nu acele promisiuni pe ca-
re le-a f cut fra ilor s i de credin , ci pe cele care i-au fost cerute de 
NKVD. S-a iscat o mare tulburare. Pe de o parte, to i sim eau c  un cre-
diŢciţsăcreştiŢăţrtţdţxăŢuăputeaăfiădeăacţrdăŢiciăcu un singur cuvânt din 
aceast  Declara ie, care era, dac  nu formal, atunci în esen , apostat  în 
natura ei, declarând principii care sunt incţmpatibileăcuăţăcţŢştiiŢ  creş-
tin . Dar, pe de alt  parte, exact aceast  f iş  c lcare în picioare a drep-
t iiă Bisericiiă aă sfâşiată sufleteleă cuă ţă îŢdţial  arz toare. S-a ivit gândul: 
„Nuăseăpţate ca Mitropolitul Serghie s  fi hot rât ceva care ne pare atât de 
nevrednic, nu doar pentru un ierarh, ciăchiarăşiăpeŢtruăuŢăcreştiŢăsimplu.ă
Probabil c  este rigorismul nostru excesiv, mândria noastr , care picteaz  
îŢă Ţişteă culori atât de întunecate o ac iune sobr  şiă îŢ eleapt  a Mitro-
politului Serghie, care este respectat de to iă şiă esteă uŢă arhip stor foarte 
pre uit”. 

EraăchiŢuitţrăşiădificilădeădecis.ăÎŢăceleădin urm , o parte dintre ie-
rarhiăşiăclerici, cu mare durere a sufletului, au hot rât c … declara ia Mi-
tropolitului Serghie era cu totul inacceptabil  pentru ei, c  va aduce ne-
norţciriăîŢfricţş toare Bisericii Ortodoxe, c  acele perspective fericite pe 
care Mitropolitul Serghie le-a promis în cazul în care declara ia sa va fi 
acceptat  – pân  laădeschidereaădeăşcţliăteţlţgiceăşiăpermisiuŢeaăpeŢtruă
Biseric  de a-şiătip ri propriile publica ii – nu vor fi realizate niciodat . 
Şiă deă vremeă ceă laă sfârşitulă declara iei Mitropolitul Serghie le-a propus 
celor care nu erau de acord cu el s  seă„îŢdep rteze”ăpâŢ  când vor de-
veŢiăcţŢviŢşiădeăjuste eaăşiăreuşitaădirec iei sale, prin urmare, ei s-au în-
dep rtat, rupâŢdăcţmuŢiuŢeaăcuăelăşiăcu to iăceiăsupuşiălui. 

ÎŢăacelaşiătimp, cei care s-au îndep rtat nu şi-au pus problema da-
c  cei care l-au urmat pe Mitropolitul Serghie aveau har sau nu; ei nu 
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şi-au pus aceast  îŢtrebareăşiăŢuăauăhţt rât. Dar subtilitatea luptei bise-
riceştiăi-a condus pe mul i dintre oamenii simpli ai Bisericii la declara ii 
cum c  harul fusese luat de la cei care l-au urmat pe Mitropolitul Ser-
ghie, c  taiŢeleălţrăŢuăerauătaiŢeăşiăc  frecventarea bisericilor lor îl mur-
d reaăpeăcreştiŢăşiăîlăf cea apostat. Aceste opinii s-au r spândit mai ales 
când, curând dup  publicarea Declara iei, turma a început imediat s  fie 
lipsit  de p stţriiăşiăarhip storii ei, care au mers în exil, îŢăîŢchisţriăşiăîŢă
lag re de concentrare. Dar ierarhii care au c l uzit turma la desp r irea 
de Mitropolitul Serghie, precumăşiăclericiiăaprţpia i lor, i-au înv at pe 
crediŢciţşi c  îŢăacestăaŢădeămareătulburareăşiădivizare, era potrivit s  se 
frecventeze doar acele biserici unde declara ia Mitropolitului Serghie nu 
fusese citit  şiăuŢdeăŢuăeraăpţmeŢit, ca semn al faptului c  respingeau 
faptele necuvioase ale Mitropolitului Serghie şiă aleă partizaŢilţră s i. 
AceştiăpartizaŢiăaiăs i s-auădţvedităaăfiămultămaiăŢumerţşiădecâtăceiăcareă
s-au desp r it. Aici, motivele au fost atât marea autoritate a Mitropolitu-
lui Serghie câtăşiălaşitateaă– teamaădeărepresiuŢiăşiăsperaŢ a c  se putea 
sc pa de ele mergând pe calea pe care i-a chemat Mitropolitul Serghie. 

Curând consecin eleădevastatţareăaleăacesteiă„direc ii”ăŢuăauăîŢtâr-
ziat s  devin  cunoscute. În lag rele de concentrare, dup  cei careăseă„îŢ-
dep rtaser ”, auăurmatăcurâŢdăşiătţ i cei care au sperat s  fie salva i sub 
omoforul Mitropolitului Serghie, bisericileăşiăm n stirile au fost închise 
repede, una dup  alta, şi, la zece ani dup  declara ia care promisese Bi-
sericiiă„ţăvia  liŢiştit  şiăŢetulburat ”, în întreaga expansiune nelimitat  
a URSS-ului au r masădţarăcâtevaăbisericiăîŢămarileăţraşeăşiăerauăŢumiteă
„biserici-spectacţl”.ăAuăr masătţtuşiăMitropolitul Serghie şiăsinodul nele-
giuit organizat de el – aproape cincisprezece episcopi gata s  fac  orice, 
priŢtreăcareăeraăşiăviitţrulăpatriarh a toat  Rusia, Alexei Simanski23. 

 
DESCHIDEREA BISERICILOR 

ŞiăastfelăarăfiăcţŢtiŢuatătţtulădac  nu venea r zboiul. În zonele ocu-
pate de nem i a început imediat construirea de biserici. Bisericile profa-
nate dar înc  întregi au fost deschise, cur ateă şiă sfiŢ iteăşiăţriuŢdeă fu-
seser  distruse au fost organizate case de rug ciune. În ele, crediŢciţşiiă
au adus sfinte antimise, icoane, vaseăşiătţtăfelulădeălucruriăpeăcareăleăp s-
traser  cu sfin enie. Mii şi mii de oameni veneau din nou la biserici, 
auzeau din nou cuvântul lui Dumnezeu, primeau din nou împ rt şireaă
Jertfei nesângeroase. Toate acestea nu puteau s  nu se r sfrâng  şi în 
zonele aflate înc  sub st pânirea lui Stalin. El a în eles c  o continuare a 
politiciiăbisericeştiăaŢteriţareăputeaăs  se dovedeasc  extrem de pericu-

                                                 
23 De fapt, îŢăstareaăceaămaiă redus ădiŢă1940, patriarhia Moscovei avea doar patru 
episcopi în libertate. Cei cincisprezece episcopi care l-auăalesăpeăSerghieă„patriarh”ăîŢă
1943ăauăfţstăaduŢa iăîŢăgrab ădiŢăîŢchisţrileăşiălag releădeăcţŢceŢtrareădeăatuŢci. 
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loas  pentru el, şi, hot rât s  nu r mân  mai prejos decât Hitler în evla-
vie, el i-a poruncit Mitropolitului Serghie, care îi era ascult tor în toate, 
s  deschid  din nou acele biserici a c ror închidere tot el (Mitropolitul 
Serghie) o justificase nu cu mult înainte, de multe ori declarând întregii 
lumi c  nu existau deloc persecu ii în URSS, şiăc  bisericile erau închise 
deţareceăeŢţriaşiiăcereauăaceasta, hot rând c  nu aveau nevoie de nicio 
biseric .  

Şi, astfel, „Ţţuaăer ”ăaăîŢceput, bisericile au fost deschise, cincispre-
zece episcopi, cu permisiunea lui Stalin, l-au f cut pe Mitropolitul Serghie 
patriarh, sau „com-patriarh”, aşaă cumă cu dreptate îl numeau nem ii în 
ziarele lor. Proasp tul patriarh a început fervent s  creasc  num rul de 
episcopi, aducându-i în scurta perioad  în care a fost patriarh la cinci-
zeciăşiămaiăbiŢeădeăsuflete, bineîn eles to i gândind exact ca el. Chiarăşiă
cele mai îndr zne e visuri au fost realizate: au fost deschise mai multe 
semiŢariiă şiă dţu  Academiiă şiă s-a dat permisiunea pentru publicarea 
Jurnalului Patriarhiei. Cu toate acestea, motivul pentru toat  aceast  
„îŢflţrire”ăera, evident, nu Declara ia Mitropolitului Serghie, ci un fapt 
care pentru existen a sa nu îi datora nimic Mitropolitului Serghie: inva-
zia lui Hitler, care îŢăprimaăetap ăp reaăvictţriţas . 

C  aceast  schimbare de politic  bisericeasc  nu era sincer , ci a 
fost f cut  doar sub presiune, este dovedit de practica ulterioar  a Par-
tidului care are ca scop lichidarea Bisericii Ortodoxe înainte de sfârşitulă
prezentului plan deă şapteă aŢi24. Reac ia Patriarhului Alexei fa  de a-
ceast  practic  nu este cu nimic diferit  de reac ia Mitropolitului Serghie 
la distrugerea organiza iilţrăbisericeştiădiŢăaŢiiă’30. EsteălaăfelădeăruşiŢţsă
şiădeăcrimiŢalăşiăŢuăareăŢiciţăjustificare. 

 
POZI IAăNOASTR ăAST ZI 

Avem dreptate s  afirm m aceasta şi, pe aceast  baz , s  continu-
m s  r mânem în afara comuniunii cu ierarhia condus  de Patriarhul 

Alexei? 
Avem perfect  dreptate. Nu este Biserica Ortodox  l sat  prad  

potopului şiăjafului de c treăduşmaŢiiăeiădeclara i? Cine, de fapt, condu-
ce Biserica prin autoritatea autocrat ?ăNuăţficialiiălţcaliăşiădiŢădistricte, 
cţŢduşiădeăşefulălţr, Kuroyedov? Nu intervin ei în detaliile cele mai mici 
ale vie iiăbisericeşti, luptând, bineîn eles, nu ca s  pun  Biserica în ordi-
ne, ci ca s -i fac  pe cât posibil mai mult r u? Nu a fost întregul episco-
pat transformat într-un paravan decorativ gol, care acoper  cu înf işa-
rea lui splendid  lucrarea întunecat  de batjocorire a sfintelor lucruri ale 
credin ei? Nu au mers unii episcopi pân  acolo încât s  închid  eiăîŢşişiă

                                                 
24 Persecu iaăluiăHruşciţv,ă1959-1964. 
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m n stiri în loc s  le apere? (Am v zut asta cu ochii mei.) Nu îndr znesc 
oficialii s  pretind  preo ilor s  nu le dea voie copiilor în biseric , s  nu 
îi m rturiseasc  şiăs  nu le dea Împ rt şaŢia?ăNuădelega iile trimise de 
Patriarhul Alexei la toate conferin eleăbisericeştiăpţsibile condamn  an-
ti-comunismul ca pe o înv tur  incompatibil  cuăcreştiŢismul, în timp 
ceăcţmuŢismulă îŢsuşi, f r  nicio ruşiŢe, se declar  anti-creştiŢ?ăAstfel, 
orice lips  de încuviin are, ţriceăcţŢdamŢareăşiălupt  ideologic  împotri-
va anti-creştiŢismului, conform doctrinei serghianist-alexiene, este de-
clarat  a fi o lucrare nevrednic  deăuŢăcreştiŢ; şiădimpţtriv , unirea cu 
duşmanii lui, Hristos, participareaăşiăcţţperareaăcuăei, şiăţăaprţbareăŢuă
doar t cut  ci adesea cu voce tare a activit iiălţrădistructiveăşiădeăperse-
cutare (de exemplu: „StaliŢăesteăprimul p zitor al ortodoxiei”) – aceasta 
este principala datorie a oric ruiăcreştiŢ.  

ŞiăPatriarhul Alexei ac ioneaz  în deplin acord cu aceast  incredi-
bil  doctrin  a sa. De exemplu, el se gr beşteăs -iăreprţşezeăluiăKennedy 
reînnoirea testelor nucleare, dar cu înc p ânare p streaz  t cerea nu 
doar când Hruşciţvă faceăacelaşiă lucru, ciăchiarăşiăatuŢciăcâŢdăacestă„f -
c tţrădeăpace”, f r  ruşiŢe c lcând în picioare nu doar drepturile omului, 
ciăchiarăşiăprţpriileăsaleălegi sovietice, distrugeăBiserica.ăChiarăşiăMitro-
politul Nicolae de Kruti a, uŢăapţlţgetăcurajţsăşiăeŢergicăală„ŢţuluiăplaŢă
ecţŢţmic”ăalăBisericii, nu a putut s  se ab in , şiăaăpreferatădizgra ierea; 
dar preafericirea sa, la fel ca înainte, caăşiăcâŢdăŢimic nu s-ar fi întâm-
plat, particip  la recep iiăşiăcţŢgrese, aplaud  şiăaşaămaiădeparte. 

„Aşaăstauălucrurile”, îmiăvţrăspuŢeăţameŢii.ă„DarăŢuăa i înc lcat ca-
ŢţaŢeleăbisericeştiăcareăiŢterzicăcleruluiăs  înceteze comuniunea cu mi-
tropoli iiăşiăepiscţpiiălor înainte de o judecat  sinodal ?”ăAcestaăesteăuŢă
argument care pare foarte greu. Dar s  îl examin m.ăŞiămaiăîŢtâiădeătţateă
s  întreb m: Avem sinoade periodice (o dat  peăaŢăşiăţădat  la trei ani) la 
care s  putem apela? Pân  la urm , conform canoanelor, aceste sinoade 
sunt o institu ie bisericeasc  obligatorie. Se dovedeşteăc  acuzatţriiăŢţş-
tri sunt primii c lc tori ai canoanelor, şiăŢeăţblig  şiăpeăŢţiăs  nu le lu-

m în considerare. Pân  la urm , nu se poate s  fim acuza i c  „Ţe-am se-
parat înainte deăuŢăsiŢţd”, dac  aceste sinoade în general nici m car nu 
sunt convocate! Ei vor spune: „ÎŢăultimiiădţu zeci de ani au fost sinoadeăşiă
conferin e.”ăDară ceă fel?ăAcesteaă auă fţstă cţŢferiŢ e de „ţameŢi-da”, care 
semnau supuşiăordinele, mai întâi ale lui KarpţvăşiăapţiăaleăluiăKurţye-
dţv.ăŞiăpâŢ  la urm , canoanele interzic orice fel de presiune din partea 
autorit ii civile asupra membrilor sinodului, şiătţateădecreteleăepiscopi-
lor care au fost ob inute prin asemenea constrângere sunt declarate in-
valide. 

Din nou, acuzatţriiăŢţştri, dându-se drept ap r tori ai canoanelor, 
se dovedesc a fi c lc tori ai acestora. Imaginea constant  este aceasta: 
dac  se judec  dup  realitatea lucrurilor, ei sunt nelegiui iăşiăcriminali; 
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dac  se judec  formal, ei sunt p str torii ordinii canonice în Biseric . 
Dar pân  şiă aceast  consolare jalnic  nu rezist  decât la o investigare 
foarte superficial . Îns  dac  seă priveşteă cuămaiămult  aten ie, se des-
coper  c  ei nu au niciun drept s  insiste asupra canonicit ii lor; pentru 
c  exist  un canon conform c ruia fiecare cleric, fie el preot sau episcop, 
careăşi-a ob inut rangul prin influen , insisten  sau în general prin ori-
ce fel de presiune sau ajutor al autorit ii civile, trebuie s  fie exclus din 
cinul s u. Conform acestui canon, nemaivorbind de episcopii de azi, care 
nu pot nici m car s -şiăpuŢ  un omofor f r  aprobarea lui Kuroyedov, 
patriarhulă îŢsuşiă ară trebuiă s  fie exclus din cinul s u – el, care a fost 
„ales”ădeăuŢă siŢţdă laăţrdiŢulădirectăală guverŢului. Privi iă câtădeă „cano-
nic ”ăesteăîŢtreagaăierarhieăaăBisericiiăOrtţdţxeăRuse!...  

Mi se va spune: „Esteăîn favoarea Mitropolitului Serghie c  s-au în-
tors la el o serie de episcopi, care mai înainte se îndep rtaser  deăel”.ăNu, 
dragii mei copii, aceste fapte nu înclin  defel balan a de partea lui. Am 
spus deja ce mare tulburare a f cut Mitropolitul Serghie în min ileăşiăiŢi-
mile noastre, cât de dificil a fost s  discernem şiăs  decidem. Nu v  pu-
te i imagina cât de greu a fost, câtăamăsuferită şiă câtăŢe-am chinuit. Nu 
este de mirare c  au fost cump Ţiriăşiăschimb ri de decizie. Motivele lor 
Ţuă leă cuŢţaştem, dar ar putea fi destul de variate: nu doar concluziile 
logicii, ciăpurăşiăsimpluămarea oboseal , sau altceva de felul acesta. Un e-
piscop mi-a spus direct: „Î i voi spune sincer, tot ceea ce face Mitropo-
litul Serghie este o tic lţşieăjţsŢic .ăDarăaşteptăs  ajung îŢăsfârşităacas !”ă
(Îns  nu a r mas mult timp acas .) 

Toate cele spuse mai sus v  vor convinge, sper, c  nu am f cut a-
ceast  alegere din superficialitate sau din p rtinire, iar faptul c  nu ne 
r zgândim nu se datoreaz  nici superficialit ii, nici înc p ân rii. Am 
f cut-o cum am putut mai bine, şiăsuŢtemăgataăs  st m pentru asta îna-
intea lui Dumnezeu. Suntem foarte pu ini, dar avem un episcopat orto-
dox – şiăŢuădţarăcelădeăpesteăhţtareă– şiăcţŢştiiŢ a noastr  este în pace.  

Credem c  dac  va mai fi via  omeneasc  pe p mânt, atunci la un 
moment dat se va aduna un sinod care va justifica îndr zneala noastr  şiă
vaăevaluaăjustă„pţlitica în eleapt ”ăaăMitropolitului Serghie şiăaăcelor care 
l-au urmat, careă şi-au dorit s  „salveze Biserica”ă cuă pre ul purit iiă şiă
adev rului ei. 

 
CEăESTEăDEăF CUT? 

Acum, întrebarea voastr  principal : Ce trebuie s  face i? Dac  
vremurile de acum ar fi ca vremurile tulbur rii serghianiste, v-aşăspune 
ceea ce am spus atunci: merge i la bisericile care nu au comuniune cu 
Mitropolitul Serghie, dar nu merge iălaăelăşiălaăpartizaŢiiăs i. Dar vremu-
rile s-au schimbat. Nu mai avem biserici în URSS acum, şiăputem noi, 
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care am mers în c m rileăŢţastreăsiŢguraticeăşiăamăg sit acolo tot ceea 
ce ne-au dat bisericile, s  le interzicem miilor de credinciţşiăcare nu au o 
astfel de posibilitate s  caute mâŢgâiereăşiăhraŢ  duhţvŢiceasc  în bise-
ricile care exist , şiăputemăs  îi condamn m c  merg acolo? Nu putem s  
îi imit m pe acei ignoran i care afirm  prţsteşte: „AceleaăŢuăsuŢtăbise-
rici, sunt temple ale demonilor, cei care intr  în ele se întineaz  şiăsuŢtă
lipsi iădeăharulămâŢtuitţr”, şiăalteăasemenea cuvinte ŢebuŢeşti.  

Şiăastfelăv  spun: dac  nu ave i nicio alt  posibilitate de a participa 
laăslujbeleădumŢezeieştiăşiădeăaăprimiăTaiŢele, dac  înseta i dup  unita-
teaăşiărug ciunea bisericii, şiădac  mergând la biseric  ave i acestea – 
atunci merge i acolo f r  tulburare, şiă Ţuă v  teme i c  acesta ar fi un 
p cat. Duhul sufl  uŢdeăvţieşte; şiăîŢăŢegr ita Sa mil , Domnul, chiarăşiă
prin slujbaşii S i cei mai nevrednici, chiar prin necrediŢciţşi, nu îi lip-
seşteăpeăcreştiŢiădeădarurileăSaleăcereşti.ăDac  vre i o comuniune perso-
nal  mai intim , atunci v  sf tuiesc, dup  cum v-am spus şiămai înainte, 
s  alege i pentru aceasta preo iăsiŢceriăşiăŢeipţcri i – şiăexist  astfel de 
preo i în biserici. Bineîn eles, Ţuă leă esteă uşţr, dar încearc  şiă eiă s  se 
strecoare cumva prin gaura acului. S  cau i astfel de oameni printre 
episcopi este aproape o cauz  pierdut : majoritatea lor cţpleşitţareă„ştiuă
ceăfac”ăşiăacumăsuŢtădeţsebitădeăjustificate cuvintele Sfântului Ioan Hri-
sostom: „Nuăm  tem de nimeni în lume. M  tem dţarădeăepiscţpi”. 

Şiăastfel, aici, se pare, este tot ceea ce a trebuit s  v  spun, copii. 
Da, înc  un lucru: s  nu crede i c  dac  începe i s  frecventa i bisericile 
şiă chiară s  v  spovedi iă şiă s  primi i Împ rt şaŢiaădeă laă ei, v  voi con-
sidera str ini. Sufletul meu este întotdeauna deschis pentru voi cât timp 
ave i dorin a de a fi în comuniune cu el. 

 
Cu dragoste în Hristos...  

 
1962 
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38. Rusia şi Biserica astăzi 

 
DOU ăDOCUMENTEăCONTEMPORANEă 

ALE BISERICII DIN CATACOMBE ÎN URSS 
 

INTRODUCEREAăTRADUC TORILOR 
 

Când, în ultimii doi ani, articolele lui Boris Talantov despre serghia-
nism au devenit cunoscute în Vest, înaintea lumii a fost dezv luit  profunzi-
mea crizei prin care trece în prezent patriarhia Moscovei. În aceste articole, 
cţŢştiiŢ a bisericeasc  a unuia dintre cei mai sensibili gânditori din patri-
arhie a ajuns pân  la limita „schismei”ă– adic  era la un pas de respingerea 
patriarhieiă îŢseşiă şiă deă recuŢţaştere a faptului c  adev rata Biseric  Rus  
nu este de g sit defel în patriarhie, ci în aşaăŢumitaă„schism  iozefit ”ădiŢă
1927, îŢăceeaăceăesteăŢumităpţpulară„BisericaădiŢăcatacţmbe”.ăDup  citirea 
reflexiilor lui Talantov asupra serghianismului, uŢiiă crediŢciţşiă ţrtţdţcşiă
din Vest au început s  se întrebe şiăs  spere: ce-ar fi dac  Talantov sau altci-
neva din patriarhie i-ar urma reflexiile despre serghianism pân  la conclu-
zia lor logic ? Sau, alternativ, ce-ar fi dac  cineva chiar din Biserica din ca-
tacombe ar fi s  vorbeasc  şiăs  fac  cunoscut  vocea autentic  a ortodoxiei 
Ruse ast zi, necompromis  nici de cea mai mic  urm  de serghianism? 

Aceast  din urm  alternativ , în condi iile vie iiăbisericeştiădiŢăUniu-
nea Sovietic  de ast zi, era aproape de negândit. Prin îns şiăŢaturaăBisericii 
din catacombe, membrii ei nu iau parte laămişcareaădeăprţtestăreligios prin 
semnarea de peti iiăpeŢtruădeschidereaăbisericilţrăşiăalteleăasemenea – pen-
tru c  îns şiăexisteŢ a bisericilor lor este ilegal  şiăsecret . Mai mult, ei nu 
scriu critici despre unul sau altul din aspectele activit ii patriarhiei Mosco-
vei, aşaă cumăaă f cut Talantov, preo ii din Moscova sau al ii – deoarece ei 
resping complet patriarhia, neavând ŢiciuŢăiŢteresăîŢăsimplaăeiă„refţrmare”.ă
Ei nu semneaz  niciun fel de documente, pentru c  aceasta i-ar tr da nu 
doar pe ei, ciăşiăpeămul i dintre tovar şiiălţrăcrediŢciţşiăîŢăsecret. 

Şiătţtuşi, prin marea mil  a lui Dumnezeu, ceeaăceăeraădeă„necrezut”ă
s-a întâmplat acum. Cele dou  documente tip rite aici sunt documente ne-
mijlocite ale Bisericii din catacombe, şiăpeŢtruăprima dat  apar astfel de do-
cumente de la epistolele episcopilor iozefi i din 1927-1929. Autorii, din ne-
cesitate, sunt anonimi; dară limbajulă şiă cţŢ inutul documentelor dovedesc 
faptul c  ŢuăauăfţstăscriseădeăŢişteăsimpliăcrediŢciţşi, ci mai degrab  de teo-
logi care sunt foarte probabil preo i sau episcopi ai Bisericii din catacombe. 
Importan a documentelor esteăcţvârşitţare. Simpla existen  a Bisericii din 
catacombe de-a lungul anilor, începând cu 1927 pân  în prezent, poate fi 
documentat  atât din surse sovietice, câtă şiă diŢă celeă prţveŢiteă deă laă emi-
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gran i; dar acestea sunt primele surse, în mai bine de patru decenii, oferite 
de vocea real  a Bisericii din catacombe din interiorul URSS. 

Punctul teologic-eclezial principal al acestor documente este o repe-
tare a argumentului MitropolituluiăIţsifăşiăaăaltţrăepiscţpiăcareăauăprţtestat 
împotriva Declara iei Mitropolitului Serghie în 1927: c  serghianismul, 
chiar dac  nu schimb  dogmele, caŢţaŢeleăşiăriturile, a f cut ceva mult mai 
r u, prin afectarea chiar a firii Bisericii, p c tuind astfel împotriva libert ii 
ei interioare şiăplasându-se în afara Bisericii lui Hristos. 

Dar dincolo de punctul principal – care arat  c  gândirea Bisericii din 
catacombe nu s-a schimbat deloc în 45 de ani –, documentele de fa  ofer  
un comentariu de nepre uit asupra vie iiăbisericeştiădeăast zi în Uniunea So-
vietic . Dup  cum afirm  chiar documentele, eleăsuŢtăţă„m rturie de la fa a 
locului”ăaăvie ii religioase în Uniunea Sovietic  şiăeleăprezint  unele proble-
me cruciale arareori discutate – dac  or mai fi fost vreodat  discutate în alt  
parte! –, cum ar fi: pozi ia ierarhilor moscovi i fa  de crediŢciţşiiăde rând; 
atitudinea celor din urm  fa  deăierarhiăşiăfa  de predicile pe care le aud în 
bisericile patriarhiei; decliŢulă cţŢştiin eiăbisericeştiăpriŢtreă crediŢciţşiiăde 
rând, care face uneori ca Tainele s  fie v zute ca ţă„magie”; „cţŢverti ii”ălaă
ortodoxieăşiădificult ile lor ast zi în URSS; Biserica-organiza ie versus Bi-
serica-organism, Trup al lui Hristos; „catacţmba”ăcaăaspectăeseŢ ial al în-
tregii vie i religioase autentice în Uniunea Sovietic , fie în interiorul, fie în 
exteriorul patriarhiei; şiăpervertirea de c tre patriarhie a virtu ilţrăcreştiŢeă
precum smerenia, pentru a le folosi în scopuri pţliticeăşiăpeŢtruăa-i zdrobi 
peăcrediŢciţşiăîn numele ortodoxiei. Expunând multe dintre rezultatele tris-
te ale concordatului serghianist din 1927, aceste documente nu reprezint  
purăşiăsimpluă înc  unul din recentele proteste împotriva patriarhiei; ele a-
par in unei dimensiuŢiă diferiteă şiă îŢtr-un anumit sens sunt mai obiective 
decât ar putea fi alte proteste din interiorul patriarhiei,ăşi ele reprezint  vo-
cea liber  şiăiŢdepeŢdeŢt  a Bisericii ruse autentice, care poate privi întrea-
ga situa ie bisericeasc  a Rusiei, precum şiăpe ierarhii tr d tori ai patriar-
hiei cuăcalmăşiă f r  am r ciune, pentru simplul motiv c  Ţuă leăpriveşteăcaă
ortodoxe. ÎŢăacelaşiătimp, în aceste documente nu este nicio not  de menta-
litateă „faŢatic ”ăsauă„sectar ”, care s  considere ca fiind patriarhia c zut , 
pervertit  şiăîŢăafaraăBisericii, şi nici f r  speran  de izb vireăşi, dup ăc de-
reaă juguluiă cţmuŢist,ăpeŢtruă restaurareaăŢţrmalit iiă îŢăBisericaă rus ă pri-
vesc spre viitorul Sinod a toat  Rusia. 

ÎŢăsfârşit, şiăprţbabilăcelămaiăimpţrtaŢtăpeŢtruăcreştiŢiiăţrtţdţcşiădiŢă
afara Rusiei, autorii privesc situa ia Bisericii ruse nu izolat, ci în contextul 
situa iei ortodoxiei mondiale. Ei v d jugul comunist ca pe o prefigurare a 
domniei lui Antihrist, şiăluptaădiŢtreăortodoxia rus  şiăaŢti-creştiŢismăpurăşiă
simplu ca punctul culminant al unei lupte r spândite în întreaga lume. Bo-
ris Talantov ajunsese la o concluzie asem n toare când a numit patriarhia 
Mţscţveiă „uŢă ageŢtă secretă ală aŢti-creştiŢismuluiămţŢdial”.ă Şiă într-adev r, 
niciun observator perspicace nu poate s  nu observe c  principala pozi ie a 
ortodoxiei în URSS, revelat  în aceste documente, este diferit  de situa ia 
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din afara Rusiei – mai mult ca intensitate decât ca tip. Multe dintre proble-
mele principale sunt la fel: profunda ignorare a ceea ce este ortodoxia, in-
fluen eleăpţliticeă şiădeăaltă felă careă iŢtr  în via a bisericeasc  şiă îŢcearc  s  
abat  Biserica de pe calea ei duhţvŢiceasc , sl birea duhului de m rturisi-
re; diferen a principal  este doar aceea c  Bisericile ortodoxe din lumea li-
ber  urmeaz  voluntar calea apostaziei, care este urmat  în Uniunea Sovie-
tic  sub constrângere. Adev ra iiă creştiŢiă ţrtţdţcşiă diŢă lumeaă liber , în-
tr-un sens profund, suŢtădejaăţă„Biseric  diŢăcatacţmbe”, în opozi ie cu bi-
sericile oficiale apostate careăsuŢtăpretutiŢdeŢiărecuŢţscuteăcaă„ţrtţdţxe”. 

Cele dou  documente au circulat ilegal (prin samizdat) în Uniunea 
Sovietic  în prim varaăluiă1971ăşiăauăajuns peste hotare în mai multe copii 
(cele dou  documente întotdeauna împreun ) care au fost primite de editu-
ra Possev în Frankfurt pe Main, de c tre Radio EurţpaăLiber  în Munchen 
şiădeăpatriarhiaădeăCţŢstaŢtiŢţpţl.ăTraducereaăprezeŢtat  aici a fost f cut  
din textele în rus  care au fost r spândite în aprilie anul acesta de c tre 
Possev. Cele dou  titluriăşiă tţateăparaŢtezele, subliŢierileă îŢăitalicăşiăŢţteleă
de subsol sunt ca în original, cu excep ia locului unde este indicat  explicit 
„ţăŢţt  a traduc tţrului”. 
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I.ăRUSIAăŞIăBISERICAăAST ZI 

 
Cu timpul credin a va dec dea în Rusia. Lucirea  

slaveiălumeştiăvaăţrbiăra iunea: cuvântul adev rului 
 va fi în dizgra ie. Dar în ap rarea credin ei se vor  

ridica dintre oameni aceia care sunt necunoscu i lumii  
şiăvţrărestauraăceeaăceăaăfţstăc lcat în picioare. 

 
 

Aceast  profe ie îi apar ine lui Porfirie, ascetul din M n stirea 
Glinsk25. A fost publicat  în 1914 ca epigraf al uneia dintre c r ile dedi-
cate cinstirii Numelui lui Dumnezeu26. Editorii, raportând aceste cuvinte 
la propriile lor vremuri c ldicele, n-au în eles adâncimea incomensura-
bil  a c derii Rusiei în abis, pe care stare ul Porfirie o prev zuse. Dar, 
curând, la câ iva ani dup  ce aceste cuvinte au devenit cunoscute, a iz-
bucŢităîŢăRusiaăcatastrţfaăuriaş  despre care d  m rturie prima parte a 
profe iei. Acum, când a trecut deja mai mult de jum tate de secol din 
momentul în care a început o revolt  împotriva lui Dumnezeu f r  egal 
în istoria omenirii, şiăîŢămijlţculăcţŢtiŢu rii în Rusia a acestei lupte îm-
potriva lui Dumnezeu, ni s-a oferit şaŢsaădeăaăîŢcerca s  în elegem desti-
nul Bisericii ruse, în perspectiva celor cincizeci de ani trecu iăşiăaăpţzi iei 
ei de ast zi.  

Timp de câteva decenii, din momentul faimoasei Declara ii a Mi-
tropolitului Serghie (Stragorodski) din 16/29 iulie 1927, şiădeălaăprţcla-
marea sa ca loc iitor (nu vom atinge aici problema legalit ii canonice a 
autorit ii sale în Biseric , mai întâi ca loc iitor şiăapţiăcaăpatriarh), sin-
gura voce care a vorbit lumii în numele Bisericii ruse (în Rusia) a fost 
vocea patriarhiei moscovite. Chiar patriarhia Moscovei este cea care d  
m rturieă lumiiă despreă destiŢulă creştiŢismuluiă îŢă Rusia, şiă chiară ea, ca 
singura Biseric  ortodox  rus  recunoscut  de guvernul sovietic, are gri-
j , în aparen , deămâŢtuireaăcreştiŢilţrăţrtţdţcşiăşiădeă lumiŢareaă„pţ-
pţarelţrăURSS”ă(adic , în limitele jurisdic iei sale). 

                                                 
25 P riŢteleăPţrfirie, mai întâi preot mirean, s-a ridicat împotriva afacerii cu b uturiă
alcoolice Ţerestric iţŢate, peŢtruă careă aă suferită mult ă Ţedreptate; el a petrecut o 
vreme în M Ţ stireaăValaamăşiă şi-aă sfârşită via aădeămareă ascez ă caăuŢăţmăsfâŢtă în 
M Ţ stirea Glinsk în 1868 (n. tr.). 
26 BisericaăOrtţdţx ădespreăciŢstireaăNumeluiă luiăDumŢezeuăşiădespreărug ciuŢeaă
lui Iisus, St. Petersburg,ă1914,ăpublicat ăîŢăIspovednik (M rturisitţrul). 
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Dar care este natura activit ii sale? La ce a ajuns condi iaădeăcreş-
tin ortodox în Rusia sovietic  ca rezultat a doi patriarhi, SerghieăşiăAle-
xei?ăŞiăîŢaiŢteaăaăceăst  ea acum, în ajunul alegerii unui nou patriarh? 

Câtăpriveşteădeclara iile oficiale ale patriarhiei moscovite, care sunt 
orientate spre opinia mondial , nu este nevoie s  ne oprim asupra lor în 
detaliu; chiară şiă f r  aceasta, aceste declara ii sunt r spânditeă cuăzelă şiă
sunt luate drept adev r, cu toate c  este cunoscut tuturor c  ele sunt una 
şiăaceeaşiămiŢciuŢ  permanent  care const  în încercarea de a convinge 
lumea c  nu exist  persecu ii religioase în URSS, c  libertatea de religie 
exist  în URSS etc. Este, de asemenea, bine cunoscut c  aceast  minciu-
n  exist  pentru a acoperi, prin mijlocirea vocii Bisericii, o stare cu totul 
contrarie. 

DarădimeŢsiuŢileămiŢciuŢiiăşiăsemŢifica ia ei pot fi corect evaluate 
dţarădeăuŢămartţrăţcularăşiădeăuŢămembruăalăBisericiiăruse, care poart  
întreaga povar  a vie ii religioase în Rusia contemporan .ăŞiăeseulădeăfa-

 poate fi v zut exact ca o m rturie a unui martor ocular. 
Din acea perioad  în rela iile patriarhiei moscovite este p strat un 

status-quo pe baza declara iei serghianiste din 1927. Acesta este singurul 
document fundamental, şiăcumva simbolic, careădefiŢeşteărela iile cu gu-
verŢulă şiă îŢtreagaă activitateă aăpatriarhieiăMţscţveiăpâŢ  în prezent. În 
perspectiva importan ei sale excep ionale, ar trebui s  fac  subiectul 
unei analize speciale, deşiăaăfţstădeămulteăţriăsupusădezbaterii îŢăaŢiiă’30. 
Cu toate acestea, acum putem face doar o observa ie esen ial . 

Ideea de baz  a declara iei este dezvoltarea vie ii ortodoxe la toate 
nivelele, cu condi ia loialit ii fa  de noua ordine politic , social  şiăecţ-
nomic  a guvernului. La prima vedere avem în fa a noastr  un apel la 
via a exclusiv duhţvŢiceasc , purificat  de simpatiile politice lumeştiăca-
re au fost introduse în Biseric  în trecut. Declara ia p streaz  t cere asu-
pra unui singur punct: semnifica ia ideologiei în noul guvern. Cumva, 
Mitropolitul Serghie „Ţuăaăţbservat”ărţlulăîŢdrum rii ideologice a parti-
dului în noua via  guvernamental , deşiăbţlşeviciiăchiarădeălaăîŢceputăauă
anun at totala incompatibilitate îŢtreă ideţlţgiaă lţră şiă ţricare alta. Dar 
exact în aceasta const  întreaga esen  a Declara ieiă şiă îŢtreagaă istţrieă
ulterioar  a patriarhiei moscovite. To i cei care nu erau de acord, con-
form ideii Declara iei, erauă„duşmaŢi”ăŢuăideţlţgici, ci mai degrab  poli-
tici, îŢătimpăceăSerghieăşiăsuccesţriiăs i, atât de bine primi iădeăbţlşevici, 
au legat BisericaădeămâiŢiă şiă deăpicioare prin intermediul loialit ii nu 
atât fa  de guvern cât, în primul rând, fa  de ideologia comunist . 

Nu putem decât s  fim cţŢviŢşiăcuăam r ciune, potrivit informa ii-
lor care ne parvin, c  ŢiciăBisericileădiŢăVestăşiăŢiciăceleădiŢăEstăŢuăîŢ e-
legă(şi, poate, nici nu doresc s  în eleag ) toat  complexitatea nu doar a 
st rii exterioare, ciă şiă aă st rii interioare a Bisericii ruse.ăDară îŢă acelaşiă
timp, cu greu se poate g si în Rusia sovietic  un credincios care s  nu fi 
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fost într-un conflict interior agonizant cu politica patriarhiei Moscovei. 
Pentru c  fiecareăcrediŢciţsăcreştiŢ, ca membru al Trupului lui Hristos, 
nu poate s  nu simt  propria lui responsabilitate personal  pentru via a 
sa. Este imposibil ca un credincios s  nu simt  asta, v zând starea în ca-
re se afl  Bisericaărus . Este clar pentru to i c  acest lucru constituie una 
dintre manifest rile credin ei. Acest conflict are loc cu o intensitate cres-
cut  în cei proasp t converti i – în cei care, prin mila lui Dumnezeu, mai 
vin şiăacumălaăcredin a în Hristos. 

Acest fapt al convertirii în sine pare cu adev rat extraordinar în 
condi iile sovietice. F r  îndoial , exist  o afluen  vizibil  de credinciţşiă
în Biseric , în ciuda faptului c  aparatul guvernamental, deăţăputereăşiă
amploare f r  precedent, este îndreptat spre exterminarea sentimentu-
lui de credin  diŢăţmulă„sţvietic”.ăOriceăcţŢcep ieăşiăchiarăsimplaăamin-
tireă aă luiă DumŢezeuă şiă aă religiei, s-ar p rea, au fost izgonite din via a 
mul umit ădeăsiŢeăaăcet eanului sovietic. Biserica, de asemenea, a fost 
vizibil redus  la t cere – dar o t cere ipocrit , de vreme ce, pentru a asi-
gura lumea de starea bun  a vie iiăbisericeştiăîŢăRusia, gura reprezentan-
ilor ei oficiali este deschis , am putea spune, f r  întrerupere. Patriar-

hia Moscovei nu se prea ocup  de apologetic , dar oare nu ar trebui ca 
tocmai cei care se consider  succesori ai apostolilor s  m rturiseasc  
chiar acum, şiăchiară„îŢăfa aăregilţrăşiăguverŢatţrilţr”, adev rul credin ei 
creştiŢe? Iat , în patriarhia Moscovei nu r sun  glasul apostolic de ilu-
minare. Cu toate acestea, prin nep trunsele c i ale lui Dumnezeu, popo-
rul rus este adus în Casa lui Dumnezeu; pentru c  unde în alt  parte va 
merge în c utarea adev rului? Iat  o m rturie uimitoare a faptului c  
Duhul sufl  uŢdeăvţieşte! Vedem, de asemenea, exemple evidente ale fe-
lului cum iconomiseşteăDumnezeu pentru om, când dintr-odat  i se des-
chide dinainte o alt  lume; ştimă şiă cumă ţă îŢtâlŢireă „îŢtâmpl tţare”, o 
conversa ieă„pe fug ”, m rturia istoriei, chiarăşiăţăbrţşur  despre ateis-
mulă„ştiiŢ ific”, devin, uneori peăŢeştiute, un punct de cotitur  în via a 
duhţvŢiceasc  a omului.ă Şiă apţi, când hot r şteă el, în cele din urm , 
s -şiă schimbeă via a şi vine la Biseric  – aici nu arareori se petrece un 
conflict foarte dramatic. Adesea un nou convertit, sim ind adev rul doc-
triŢeiă creştiŢă ţrtţdţxe, viŢeă laă uŢă preţtă şiă îiă cereă s  fie botezat de el. 
Apoi, dobândind în preot un p riŢteăduhţvŢicescăpeŢtruăelăîŢsuşi, şiăfi-
ind ren scut prin harul Botezului, credinciosul se întoarce spre via a bi-
sericeasc  cu toat  puterea sufletului s u înnoit de curând. El vrea s  se 
simt  – şiăseăsimte – un copil al Bisericii, copilul p rintelui s u duhovni-
cesc.ăŞiăapţi, reg sindu-se în curtea bisericii, f r  ŢiciuŢăfelădeăcuŢţştin-
e speciale, ci doar prin for a unui treaz sim mâŢtăreligiţsăcreştiŢ, el ve-

de dintr-odat  c  şcţalaăcreşteriiăduhovŢiceşti, dup  care înseteaz  ini-
ma lui, nu exist ! Via a bisericeasc  este într-o profund  şiătţtal  dezor-
dine; nu se poate vorbi despre niciun fel de via  de parohie – s  nu mai 
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men ion m m n stirile. El nu are de unde s  dobândeasc  experien  în 
rug ciune; nimeni nu poate s -i r spund  la întreb rile care apar atât în 
via a sa personal , câtăşiăîŢăceaăpublic . Iar la toate nedumeririle noului 
convertit înv torul r spunde evaziv c  esteă„ţăsitua ie dificil ”, „cţŢdi-
iile nu sunt prielnice”, exist  „presiuŢe”ă şiă aşaămaiădeparte.ăMaiămultă

decât atât, în condi ii confiden iale el poate s  îi explice mai deschis c  
întreaga chestiune este una de presiune din partea autorit ilor, dar c  
potrivit „considerentelor superioare”ădup  care este îndrumat  patriar-
hia, trebuie s  fie r bd tor, s  se umileasc , s  admit  compromisul.ăŞiă
credinciosul, umplut de profund respect pentru rangul preo esc, cu res-
pect fa  de persoana de la care a primit botezul, fiiŢdăcţŢştieŢt, în sfâr-
şit, de propria lips  de experien  şiă p c tţşeŢie, accept  cu încredere 
îndrum rile p rintelui s uăduhţvŢicesc.ăŞiăacumăîŢcearc  s  zdrobeasc  
în sufletul s u acest sentiment de nemul umire fa  de situa ia Bisericii 
şiăfa  de rela iile ei cu guvernul: încearc  s  se conving  c  purăşiăsim-
plu el este cel care nu în elege situa ia dificil  aăepiscţpatuluiăşiăîŢ elep-
ciunea lui; şiă îŢcearc  s  se conving  c  în general totul este destul de 
mul umitor. Ca urmare, el este crescut în duplicitate chiar de la începu-
tul vie ii saleăcreştiŢe.ăAcelaşiălucruăseăîŢtâmpl  şiăcuăŢţuaăgenera ie de 
crediŢciţşiădiŢăfamiliileătradi ionale, cu singura diferen  c  în majorita-
tea cazurilor ei sunt crescu i chiar din copil rie într-un duh de acceptare 
necondi ionat  a tuturor ac iunilor patriarhiei. Folosirea aici a poruncii 
smereniei este foarte semnificativ : în elegereaă creştiŢ  a smereniei – 
lupta împotriva mândriei – este folosit  ca o justificare a lipsei de ac iu-
ne a Bisericii atunci când este atacat  fie extern, fieă iŢterŢ.ă „Împ r ia 
noastr  nu este din aceast  lume”ă– spun ap r torii patriarhiei, justifi-
cându-i lipsa de ac iune, în timp ce Biserica este distrus  în Rusia. Dar 
nu este organiza ia bisericeasc  o manifestare a organismului-Biseric , 
şiăŢuăesteăeaăchemat  la ac iune în lume? Altfel de ce s  încerci din greu 
s  p strezi în mod exact organiza ia, f când de dragul ei toate concesiile 
posibile? 

Apelul la o fals  smerenie în fa aăduşmaŢilţrăBisericiiăesteăsiŢgura 
form  deă „ascultare”ă careă esteă iŢstalat  activ îŢă iŢimileă şiămiŢ ile cre-
diŢciţşilţrădiŢăRusia.ăOăastfelădeă„educa ie”ăesteărealizat  prin numeroa-
se mijloace, unul dintre ele fiind direct din amvon – chiară şiă priŢă aceiă
preo i care sunt considera i cei mai buni. Uneori în biseric , chiar în 
timpul predicii, po i auzi câte un preot spunându-le credincioşilţr: „Nuă
este treaba voastr  s -i judeca iăpeăierarhi”; sauă„Treabaăvţastr  este s  
v  ruga i – şiăatâtaă tţt”; şiăaşaămaiădeparte.ăDeăunde apare necesitatea 
unor astfel de îndemnuri? Pân  la urm , este bine cunoscut faptul c  
Biserica Ortodox  a pus întotdeauna accent exact pe participarea credin-
ciţşilţrăBisericii la destinul Bisericii; exact ei sunt cei care accept  orice 
decizie. Este suficient s  men ion m, în leg tur  cu aceasta, Scrisoarea 
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enciclic  a patriarhilor r s riteŢiă diŢă 1848. În mod evident, patriarhia 
Moscovei se c l uzeşteăacum dup  alt  opinie în practica sa. Credem c  
acest lucru este legat de faptul c  oamenii, ŢeştiiŢdăŢiciăcaŢţaŢe, nici re-
guliăşiăŢiciăistţriaăBisericii, şiăuŢeţriăŢeştiiŢdăŢiciăm car Sfânta Scriptur  
– aceştiăţameŢiăaiăBisericii simt în inimile lor starea nesatisf c toare a 
situa ieiăBisericiiă şiă adeseaăŢuă îiă credăpeă ierarhi.ă „NţiăavemăuŢăepiscţpă
bun – elăesteăcrediŢciţs”ă– se poate auzi printre oameni. Astfel de apre-
cieri nu sunt capabile s ăŢeăfac  s  ne sim im mai bine! Astfel infiltreaz  
patriarhia în turmaăsaăŢţrmeăadţptateăŢuăseăştieăde unde.  

CţŢştiiŢ a general  a bisericii în Rusia sovietic  se afl , evident, 
într-o contradic ie flagrant  cu declara iileă patriarhieiă priviŢdă „liberta-
tea”ăşiă„îŢflţrirea”ăBisericiiăruse; este esen ial de remarcat acest fapt, de-
oarece în fapt ele nu sunt reale, de vreme ce clerul inferior, în virtutea 
supunerii canonice, dup  cum este bine cunoscut, nu poate pune în dis-
cu ie deciziile ierarhiei superioare – altfel fiind amenin at cu interdic ia, 
aşaăcumăaăfţstăcazulăbiŢeăcuŢţscuteiăscrisţriăaăcelţrădţiăpreo i, N. Eşli-
man şiăG.ăYakuŢiŢ27. Laicii sunt, de asemenea, t cu i, temându-se s  nu 
ajung  victime ale autorit ilor – şi, ceea ce este mai important, având 
încredere în clerici, aşaă cum s-a spus deja. Dar în realitate exist  o si-
tua ie paradoxal , îŢă careă chiară şiă ceiămaiă „cucerŢici” fii ai patriarhiei, 
luptându-seăcţŢştieŢtăs  urmeze politica ei, în realitate, l untric, se ridi-
c  împotriva ei. Încearc  doar, în conversa ie cu un astfel de credincios, 
s  spui despre un ierarh respectat: „Ierarhul nostru sovietic Antonie 
Bloom (sau Vasile KrivoşeiŢ)”ă– acesta va provoca o izbucnire de indig-
nare! Dar de ce? Adev rat c  nu sunt cet eni sovietici, dar, pân  la ur-
m , aceste persoane respectate sunt sub jurisdic ia Bisericii sovietice, în 
trupul ei duhovnicesc! Potrivit canoanelor ei, particip  la glasul ei! (S  
ad ug m: nu doar potrivit canoanelor; pe lâng  aceasta, prin t cerea lor, 
ei confirm  aser iunile minciŢţaseă aleă patriarhiei.)ă Expresiaă „Biseric  
sovietic ”, bineîn eles, va provţcaăţă iŢdigŢareă şiămaiămare.ăDarădeă ce?ă
Întrebarea noastr  nu este determinat  defel de separarea dintre con-
ceptele de sţvietismăşiăcţmunism, aşaăcumăseăfaceădeăc tre unii oameni 
din naivitate sau din ipocrizie, deoarece este clar c  istoric aceste dou  
forme de ordine guvernamental  şiăideţlţgieăsuŢt inseparabil legate. Nu: 
o Biseric  a c rei via  e guvernat  de un acţrdăcuăstatulăşiăcuăţrdiŢele 
lui directe (controlul oficialilor guvernului asupra episcopilor este bine 
cunoscut) este, în mod firesc, o biseric  deăstat.ăŞiăaiciăŢuăauăŢiciuŢăfţlţsă
citatele ipocrite ale îŢgr dirii Bisericii de stat în URSS, pentru c  adev -
rata stare a lucrurilor este evident  pentru to i. Aceasta nu este doar 
Biserica din perioada sovietic , ci Biserica statului sovietic, adic  exact 

                                                 
27 Preţ iiămţscţvi iăaăc rţrăscrisţareădeschis ăc treăpatriarhulăAlexeiădiŢă1965ăprivind 
cţŢdi iileăŢecaŢţŢiceădiŢăcadrulăpatriarhieiăaăsfârşităcuăsuspeŢdareaălţr (n. tr.). 
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Biserica sovietic , privitor la care declara iile oficiale ale patriarhiei dau, 
de asemenea, suficiente m rturii: s  ne amintim, de exemplu, scrisoarea 
de loialitate a Mitropolitului Pimen c tre Kosîghin, dup  desemnarea lui 
ca loc iitor. 

Cu toate acestea, uŢă crediŢciţsă sţvietică Ţuă vreaă şiă Ţuă pţateă s -şiă
numeasc  „sţvietic ”ăprţpriaăBiseric -mam , şiăchiar dac  nu poate ex-
plica aceasta, tot simte c  exist  nu doar patriarhia care este legat  de 
autoritatea sovietic , nu doar organiza ia bisericeasc , ci exist  şiăBise-
rica sfânt , curat , unic , soborniceasc  şiăapţstţleasc , în care minciu-
na, îŢşelareaă şiă ipţcriziaăcareă iesădiŢăgurileă reprezeŢtaŢ ilor patriarhiei 
Moscovei nu încap. Un credincios sovietic nu poate s -şiăfţr eze limba s  
îi numeasc  „ierarhiă sţvietici”ă – combina ie de cuvinte cu adev rat 
blasfemiatoare – pe Mitropolitul Antonie sau pe arhiepiscopul Vasile 
sau pe al i ierarhi respecta iădiŢăRusia.ăCţŢştiiŢ a bisericeasc  se lupt  
în mod firesc s -şiă g seasc  purt torii de cuvânt printre cei din clerul 
superiţrăîŢăaceeaşiăBiseric  sovietic , singura la vedere – un lucru care 
este deosebit de greu de f cut, de vreme ce KGB-ul vegheaz  cu vigilen  
la avansarea candida ilţră„pţtrivi i”. 

Înc  de la bun început, autoritatea sovietic  a pus o problem  radi-
cal , privitor la Biseric : „sauăvţiă– sauăŢţi”.ăAceast  problem  r mâne 
pân  acum la fel de ireconciliabil  şiăacut .ă iŢtaăautţrit ii sovietice nu 
aăfţstăşiăŢuăesteădelţcăsupuŢereaăBisericii, şiăŢiciăm car înrobirea ei, ci 
mai degrab  anihilarea ei total  şiă defiŢitiv . Ateismul militant este 
doctrina de stat a URSS-ului. Supunerea, înrobirea Bisericii sunt doar 
momente intermediare, paşiăc tre anihilarea ei total .ăŞiăfiecareăcredin-
cios realizeaz  aceast  situa ie a Bisericii dup  m sura credin ei sale. 

În timp ce autoritatea guvernamental  anun  deschis lupta sa îm-
potriva credin eiă şiă aăBisericii, patriarhia d  impresia s  nu observe a-
ceasta, şiăchiarămaiămult, se lupt  s  conving  pe toat  lumea de contra-
riu. Dintr-un punct de vedere comun al unui om care crede în Hristţsăşiă
în Biseric , Trupul lui Hristos, cum poate fi numit  aceasta dac  nu 
tr dare a credin eiăcreştiŢe?ăEsteădeălaăsiŢeăîŢ eles, şi-apoi, ne-au asigu-
rat de asta înc  din vremea Mitropolitului Serghie, c  Biserica este tr -
dat  pentru propriul ei bine, şi cu pre ulă uŢţră cţŢcesiiă „iŢsigŢifiaŢte”ă
poate fi p strat (!) (adic , cump rat) lucrul cel mai important: via a Bi-
sericii. În timp ce aceia care nu sunt de acord cu aceasta (de exemplu, 
autorii acestui eseu) sunt declara i, bineîn eles, politicieni care se presu-
pune c  nu se gândesc la Biseric , ci la interese politice, la ordinea socia-
l  şiăaşaămaiădeparte.ăTradi ia de a-i acuza pe cei care nu sunt de acord 
cu politica a fost început  de Mitropolitul Serghie în Declara ia sa din 
1927. Credem c  semnifica ia unei astfel de acuza ii în condi iile sovie-
tice, chiarăşiăsubăfţrmaăuŢeiăaluzii, este evident  pentru to i. 
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Patriarhia Moscovei repet  argumente similare ori de câte ori are 
ocazia, f r  nicio interven ie din partea autorit ilţr.ăŞiătţtuşiă„diŢtr-un 
mţtivăţarecare”ăŢuăseăpoate protesta fa  de ele în mod public în Rusia. 
Şiăchiarăşiăpesteăhţtareăacesteă„argumeŢte”ăŢuăarareţriăsuŢtăcrezute, fie 
din ipocrizie, fie din dorin  de a crede. Dar ele cer cel mai aspru r s-
puns. 

Aici vrem s  întreb mă patriarhiaă Mţscţveiă (deşiă Ţuă avemă Ţiciţă
speran  de a primi un r spuns): Dac  dezacordul cu voi în problema 
rela iilor cu guvernul înseamn  politic , atunci ce este acordul vostru cu 
politica religioas  sovietic , al c rei scop – eradicarea întregii credin e în 
Dumnezeu – este cunoscut tuturor? Nu sunte iăvţiă îŢşiv  politicieni, şiă
înc  unii incomparabil mai r i?ăŞiă îŢămţmeŢtulă îŢăcareăduşmaŢiiăL-au 
înconjurat iar pe Hristos pentru a-L lua din nou pentru tortur  pe Cruce, 
cum sun  alăvţstruă„Bucur -Te, Înv torule!”? 

Pentru a reuşiăs -L tr dezi pe Hristos nu e nevoie s  teădeclariăduş-
manul Lui; nu e nevoie nici m car s  Îlăbatjţcţreşti.ăUŢăs rut este sufi-
cient. 

Bineîn eles, toate acestea nu sunt o noutate ast zi. Deja de zeci de 
aŢiălumeaăşiăcreştiŢiiăauăfţstăşcţli i treptat pentru a accepta r zboiul mi-
litant împotriva lui Dumnezeu ca pe un fapt real, deăziăcuăziăşiăţbişŢuit, 
natural. Sor ii au picat pe Rusia ca s  fie centrul acestui r zboi, şiăfalsaă
m rturie a patriarhiei în fa a lumii din aceast  perioad  este absolut cri-
minal . Pentru c  acest r zboi, f r  îndoial , are o semnifica ie într-ade-
v r universal-istoric  peŢtruăsţartaăîŢtregiiăcreştin t i, pentru soarta 
întregii lumi. Este evident c  reconcilierea cu r zboiul sovietic împotriva 
lui Dumnezeu în Rusia şiăîŢăîŢtreaga lume este o m rturie nu doar a de-
clinului religiozit iiăşiăcrediŢ ei, ciăşiăaăuŢeiăpr buşiri catastrofice a con-
cep iilor morale în general. Cu cât acest proces va dura mai mult, cu atât 
mai mult se va apropia umanitatea de abis! 

Repet m ceea ce declar  în mod deschis propaganda sovietic  şiă
despre care patriarhia Moscovei men ine o t cereă ruşiŢţas : în Statul 
sţvietică ideţlţgiaă şiă pţliticaă suŢtă iŢseparabile; politica nu este decât o 
unealt  a ideologiei; coexisten a ideologic  este imposibil ; manifestarea 
oric rei idei str ine sovietism-comunismului reprezint  deja politic  şiă
ostilitate. În aceast  lumin  este evident c  înseşiăpreteŢ iile foarte tru-
faşeăaleăMitropolitului Serghie şiăale succesorilor s i de a salva (!) Biseri-
ca în Rusia sunt doar un paravan ipocrit pentru nevrednicie duhovni-
ceasc , pentru c  este clar c  credin aăcreştiŢ  este men inut  în Rusia 
doar prin puterea Domnului Iisus Hristos. Dar din punct de vedere „cau-
zal”ăexterior este evident: cţmuŢiştiiăŢuăpţtălichidaăîŢăîntregime organi-
za ia bisericeasc  vizibil , deoarece se str duiesc s  creeze impresia li-
bert ii deăcţŢştiiŢ  în Rusia, în lupta lor pentru suprema ia mondial . 
Ei i-ar distruge într-o clip , cu o r utate dr ceasc , pe amândoi Mitro-
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poli iiăPimeŢăşiăNicodim, dac  ar putea. Acest lucru înseamn  c  împ -
r ia sovietic  este f r  îndoial  o imagine a viitoarei împ r ii a lui An-
tihrist; într-un lung şir de analogii istorice (nu este loc aici s  vorbim 
despre ele) cu imaginea Apocalipsei, aceast  analogie este, f r  îndoial , 
cea mai apropiat  de ziua de ast zi.ăCeeaăceăvedemăŢţiăîŢşiŢeăast zi, pre-
cumă şiă îŢă decursulă deceniilor, în Rusia, este o avertizarea serioas  a 
omenirii, o chemare la poc in  – pe care, iat , lumea nu o accept . 

Întorcându-ne la rela iile prieteneşti ale patriarhiei Moscovei cu 
regimul sovietic, ar trebui s  semnal m c  nu inten ion m s  idealiz m 
nici Biserica sinodal , nici Biserica epocii Rusiei moscovite, sau Biserica 
bizantin . Credem c  Bisericaă şiă Statul sunt diferite prin natura lor şiă
sunt întotdeauna str ine una de alta într-o anumit  m sur , dup  cum 
suŢtăBisericaăşiălumea.ăPriŢăurmare, orice alian  a Bisericii cu statul es-
te într-o oarecare m sur  nefireasc ; dar din aceasta este înc  şi mai evi-
dent c  alian a Bisericii cu un Stat militant anti-creştiŢăesteăanti-natura-
l . Din acest motiv ea apare în forme ipocrite, sub înf işareaă„separ rii”ă
Bisericii de Stat. 

Pân  la urm , ce anume salveaz  patriarhia Moscovei, cu pre ul 
supunerii fa  de Stat? La aceasta r spunsul este urm torul: Tainele, 
via a liturgic  pentru binele oamenilor. S  vedem cât de adev rat este 
acest lucru. Sunt câteva zeci de biserici în Moscova, Leningrad, şiăcâtevaă
îŢă alteă ţraşeă mari; dar ce se întâmpl  în întreaga Rusie? În regiunea 
Volga? În Karelia? În Urali? În Siberia? În Orientul Îndep rtat? În Cau-
cazulădeăŢţrd?ăÎŢăNţrd?ăCeăaă„salvat”ăpatriarhiaăîŢăacesteăvasteăîŢtiŢderi, 
unde tr iescăzeciădeămiliţaŢeădeăţameŢi?ăChiarăŢuăştimăc  peste tot în a-
cele zone bisericile au fost distruse, cu excep ia unui num r neînsemnat? 
EsteăuŢăfaptăţbişŢuităcâŢdămuŢcitţriiăfermelţrăcţlectiveăîiăducăpeăcţpiiăla 
sute (!) de kilometri pentru a fi boteza iăşiăpreţ ii îi trimit înapoi: pân  la 
urm , este obligatoriu s  prezin iăpaşapţrt, şiăaşaăcumăesteăbiŢeăcuŢos-
cut, paşapţarteleăŢuăsuŢtăeliberateăpeŢtruăaăfiăp strate de muncitorii fer-
melţrăcţlective!ăChiarăŢuăştimăc  în vaste segmente ale popula iei nu lip-
seşteădţarăcrediŢ a, dar nu este nicio posibilitate de a o g si, de vreme ce 
în realitate în aceste vaste întinderi nu lipsesc doar bisericile, ciăşi c r-
ile.ăOmulăsţvieticăţbişŢuităŢiciăm carăŢuăştieăciŢeăarăputeaăfiăHristţs, şiă

nu a auzit niciodat  de Sfânta Treime; v zând din întâmplare reprezen-
t ri de sfin i în albume de art  sau în biserici închise, elă ştieă dţară c  
aceştiaă suŢtă „zei”.ă Amă spusămaiă susă c  se poate observa o afluen  de 
crediŢciţşiăîŢăBiseric ; în mod firesc, acest lucru este observat mai mult 
în locurile unde sunt mai multe biserici, mai mul iăţameŢiăşiămaiămulteă
c r i – în Moscova, în Leningrad. Vedem în aceasta ac iunea neîndoiel-
nic  a harului, dar trebuie numit  blasfemiatoare încercarea de a justifi-
caăiŢactivitateaăşiăŢeglijen a ierarhiei prin faptul c  crediŢciţşiiăviŢă„siŢ-
guri”ăla Biseric , cu atât mai mult cu cât acest lucru se întâmpl  într-un 
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procent care este insignifiant laă scaraă îŢtregiiăRusii.ă Şiămaiămultădecâtă
atât: pentru multe suflete curate f rnicia evident  a patriarhiei consti-
tuie un obstacol pentru al turarea lor la Biseric .  

Tţtuşi, poate c  patriarhia a protestat, s-a luptat împotriva închi-
derii bisericilor? Poate c  a încercat s  cear  o posibilitate de luminare 
religioas  a oamenilor? Iat , ŢuăcuŢţaştemăŢiciţăsingur  declara ie, fie 
ea cât de timid , a patriarhiei în favoarea posibilit ii unei minime men-
ineri a vie iiă religiţase.ă CrediŢciţşiă individuali şiă grupurileă lţră scriuă ţă

mul imeăŢesfârşit  deăplâŢgeriăşiăcereriăpeŢtruădeschidereaăbisericilţr, şiă
unele dintre acestea au ajuns peste hotare; dar a existat m car un singur 
caz în care patriarhia s  fi sus iŢutăastfelădeă cereri?ăNţiăŢuăcuŢţaştemă
astfel de cazuri, şiă acestă lucruăatest  în mod clar pr pastia real  dintre 
oamenii Bisericiiăşiăierarhie.ăCuăprţpriiiăŢţştriăţchiăvedemăcumăp storii 
se p stţrescăpeăeiăîŢşişi.ăVedemăcumăhţ ulăviŢeăşiătâlh reşteăturma, pen-
tru c  cel pl tit nu este p stţrăşiăŢuăîiăpas  de oi. Iat , cuvânt cu cuvânt, 
dezv luirea Evangheliei! Nu este surprinz tor, în lumina a tot ceea ce a 
fost spus mai sus, c  Biserica sovietic  a renun at la mucenicii şiăm rtu-
risitorii Bisericii ruse, şirurile f r  num r care o împodobescăşiăcareăsuŢtă
slava ei. Dar credem c  adev ra iiăŢţştriăierarhiă– Vladimir, Petru, Chi-
ril, Iosif, Veniamin – şiăcuăeiămareaămul ime de al iăştiu i şiăŢeştiu i ie-
rarhi, c lug riăşiălaiciăcţŢduşiădeăPatriarhul Tihon stau înaintea Tronului 
lui Dumnezeu, sl vindu-LăpeăDumŢezeuă şiă rugâŢdu-se pentru Biserica 
rus , pentru p mâŢtulărusăşiăpeŢtruăîŢtreagaălume; şiăŢuăpţateăfiăpusălaă
îndoial  faptul c  Rusia st  prin dreptele lor rug ciuni, şiăpriŢărug ciu-
nile altor sfin iă şiăm rturisirea de ast zi a acelora care sunt în cea mai 
mare parte necunoscu i lumii, iar nu prin n scociri, cu adev rat min-
cinoase, peŢtruă aă „salva”ă Bisericaă priŢ felurite negocieri cu satana. În 
fa a m re iei faptelţrămuceŢiceştiăale marilor ierarhi din trecutul recent, 
„meritele”ă luiăSerghieă şiăAlexei, precumăşiădisputaă cuăp rintele Serghie 
Bulgakov28 şiăalteăasemeŢeaăsuŢtăridicţle29. 

                                                 
28 În anii 1930, îŢv âŢdădiŢăeşeculă„Bisericii Vii”, PatriarhiaăMţscţveiăaăîŢcercatăs ă
seă preziŢteă caă fiiŢdă „cţŢservatoare”ă diŢă puŢctă deă vedereă teţlţgică şiă astfelă aă
coŢdamŢată „sţfiţlţgia”ă eretic ă aă p riŢtelui S.ă Bulgakţv.ă UŢă astfelă deă „cţŢservato-
rism”ă asupraă uŢuiă aŢumită puŢct, biŢeîŢ eles, esteă dep şită cu mult de supunerea 
îŢtregiiăBisericiiăideţlţgieiăşiăscţpurilţrăcţmuŢiste. 
29 AiciăŢuăŢeăputemăre iŢeădeălaăcitareaăunui exemplu al modului în care Bisericaărus  
îşiă arat ă grijaă fa ă deă fiiiă şiă fiicele îŢtemŢi ateă şiă persecutateă ale...ă poporului grec. 
Patriarhul Alexei a scris în acest sens (Jurnalul Patriarhiei Moscovei, 1968, nr. 3, p. 
1, „Despreăsitua iaădiŢăGreciaăşi despreăBisericaăGreciei”)ăarhiepiscţpului Ieronim al 
AteŢei:ă „ÎŢă zileleă s rb tţriiă TeţfaŢieiă avemă Ţecesitateaă mţral ă (!)ă s ă v ă adres mă
cuvâŢtulăŢţstruădeăŢeliŢişteăsufleteasc ăcuăprivireălaăaceiăfiiăşiăfiiceăaleăpţpţruluiăgrec, 
careăpeŢtruăţpiŢiileălţrăşi peŢtruălupteleăpeŢtruălibertateăşiădemţcra ieăauăfţstăpeŢtruă
multă timpă îŢtemŢi a i.ă V ă adres mă apelulă Ţţstruă fr escă s ă v ă ridica iă cuvâŢtulă
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În Rusia începe acum o revenire înceat  şiă aproape neobservat  
diŢămareleă şţcă careă aă inut-o paralizat  în decursul deceniilor. Printre 
oameni apar voci individuale de protest, încerc ri de a sta împotriva 
mişc rii mortale a aparatului Partid-Soviet. Care este pozi ia Bisericii 
ruse cu privire la aceste voci? 

Acei preo i care înc  maiăauăcţŢştiiŢ a necesit ii duc o via  du-
bl . Pe de o parte, un astfel de batiuşka faceăpţliticaă„lţial ”ăaăpatriarhiei 
cu privire la Stat, adic , se limiteaz  în biseric  la cerin ele minime de 
ritual. Pe de alt  parte, supunându-se fiec rui pericol (dac  este destul 
de onest), el trece peste aceast  linie: el s vârşeşteăbţtezuriăîŢăsecretă(f -
r  înregistrare), încearc  s ăatrag  pe cineva la Biseric  (ceea ce nu poa-
te face în mod public), d  spre citireăEvaŢgheliaăşiăc r iăduhţvŢiceştiăşiă
aşa mai departe. Astfel, via a religioas  autentic  are întotdeauna în rea-
litateăuŢăcaracterădeă „catacţmb ”.ăDarăpţsibilit ile pentru dezvoltarea 
lui sunt insignifiante: pân  la urm , clerul inferior este în lesa patriarhi-
eiă şiă Ţuă pţateă dep şiă limiteleă cţŢcţrdatului.ă Niciă Ţuă esteă Ţevţieă s  se 
spun  c , îŢă eseŢ ,ă clerul superior nu are deloc contact cu masele de 
crediŢciţşi.ă Ierarhiiă cţŢtempţraŢiă suŢtă adev ra i prin i ai Bisericii, în 
marea majoritate tot atât de departe de popor ca şi, s  zicem, secretarii 
comitetelor regionale30.ăŞiă îŢtr-adev r, de ce ar trebui s  se apropie de 
oameni? Ce pot spune oamenilor ei, care s-au legat pe sine prin loialitate 
şiăsupuŢereăfa  de autoritatea anti-creştiŢ ? Ierarhia Bisericii sovietice, 
nedorind s  devin  o Biseric  „deăcatacţmb ”, a fost transformat  într-o 
„Biseric ” auto-izolat . Este str in  deăţameŢiăşiăŢuăîŢcearc  s  se apro-
pie de ei. Omul sovietic contemporan, ame it de vodc  şiădeăilumiŢarea 
politic , se uit  la biserici cu o privire indiferent-tâmp , ŢeaşteptâŢdădeă
la ele niciun fel de glas care ar putea s -l înc lzeasc  şiă s -i descopere 
adev rul. Nu exist  niciun astfel de glas, dar omul înseteaz  dup  el, 
pentru c  esteăţbţsitădeămiŢciuŢaăŢesfârşit  de pretutindeni. Adev rat, 

                                                                                                                            
ierarhic, careăarăputeaăs ăaib ăiŢflueŢ aăsa, peŢtruăeliberareaătuturţrădiŢăîŢchisţriăşiă
lag re, ceea ce f r ăîŢdţial ăarăserviălaărestaurareaăvie iiăŢţrmaleăîŢăGreciaăşiăarăaduceă
bucurieătuturţrăţameŢilţrădeăbuŢ ăcrediŢ .ăAceast ăafirma ieăaăvţastr ăarăfiăuŢădară
primit de Domnul Iisus, Mântuitorul lumii (!), CareăaăveŢităs -ŞiăpuŢ ăvia aăpeŢtruă
izb vireaă multora, «s ă prţpţv duiasc ă rţbilţră dezrţbireaă şiă s ă slţbţzeasc ă peă ceiă
ap sa i» (Lucaă4:ă18).ăCuăfr easc ădragţsteă(semŢ tur ).”ăŞiăsuŢtăţămultitudiŢeaădeă
astfel de exemple. Nuăştimădac ăesteăŢecesarăs ăcţmeŢt măasupraăacesteiă„Ţecesit iă
mţrale”ă diŢă guraă cţŢduc tţrului unei Bisericiă careă Ţiciţdat ă îŢă ceiă 25ă deă aŢiă deă
activitateăîŢăraŢgulădeăpatriarhăŢiciăm carăŢuăaăremarcatăc ăfiiiăşiăfiiceleăprţprieiăsaleă
patrii, timp de decenii, au trecut prin astfel de orori ale unui genocid de fapt, f r ăs ă
mai vorbim de închisţriăşiălag reădeăcţŢceŢtrareălaăcare, spre norocul lor, grecii nici 
nu au visată vreţdat .ăPriŢăurmare,ăeste clar ce pţzi ie au avut şiăauă fţstulăpatriarhă
Alexeiăşiăsuccesţriiăs iădiŢăprezeŢtăprivitor la ţriceăţpţzi ieăfa ădeăregimulăcţmuŢist:ă
aceasta nu este o retragere absolut ŢeviŢţvat ădiŢăpţlitic ! 
30 CţŢduc tţriiărealiăaiăPartidului comunist în fiecare regiune (n. tr.). 
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fţrmeleăslujbelţrădumŢezeieştiăsuŢtăfuŢdameŢtalăaceleaşiăcaăşiămaiăîŢa-
inte, riturile pentru moment (pentru moment!) nu sunt schimbate. Da, 
via a liturgic  exist . Dar de ce fel este? Absen a oric ror posibilit i de 
via  bisericeasc  auteŢtic ăîiălipseşteăpeăcrediŢciţşiădeăpreg tirea pentru 
Taine. Împ rt şaŢia este, în esen , accesibil  oricui, oricând, deoarece 
credin a în oamenii diŢă biseric  a fost înlocuit  în mare parte de 
supersti ie, şiăacestălucruăîŢseamŢ  c  rela iaăcuăTaiŢaădţbâŢdeşteăşiăea 
în mod esen ial, cum s-ar spune, un sens formal magic: Ţeştiind nimic 
despre Tain , crediŢciţşiiă viŢăuŢeţriă laăPţtiră deămaiămulteă ţriă fiecare.ă
Este uitat cu des vârşireă faptulă c  aceasta este o Tain  mareă şiă
îŢfricţş toare, înaintea c reia îngerii tremur , dup  cum spun Sfin ii 
P rin i. Cu adev rat, profunda neglijen  care poate fi observat  fa  de 
Taina Împ rt şaŢieiă este posibil  doar în absen a fricii de Dumnezeu. 
Magia este prezent  şiă laă ierarhii sovietici, întrucât eiă îŢşişiă îşiă adţrmă
propria cţŢştiiŢ  a demnit ii lor ierarhice. ÎŢchişiă îŢă prţpria lor 
inaccesibilitate, ei compenseaz  într-un fel neparticiparea lor la via aăşiă
suferin ele Bisericii. Acest lucru este înso it de profitul de pe urma 
respectuluiă prţfuŢdă ală crediŢciţşilţră fa  de rangul preo esc. Aici se 
manifest  o convingere despre indispensabilitatea lor exclusiv , adic  o 
convingere cum c  p strarea cu orice pre  a pozi iei ierarhiei este exact 
p strarea Bisericii. 

„Dac  toat  lumea merge în catacombe”, spune reprezentantul pa-
triarhiei, „atuŢciăciŢeăva mai avea grij  de popţr?”ăDarăamăar tat deja c  
via a religioas  autentic  se îndrept  inevitabil spre catacombe: realita-
tea sovietic  îns şiăţblig  la aceasta. TţtăaşaăseăspuŢe c  ierarhii sunt r i, 
bineîn eles, dar c  sunt, de asemenea, şiăun pod de tranzi ie spre viitor, 
când Biserica va fi liber . S  zicem c  este o încântare pentru noi, într-a-
dev r, s  fim siguri c  vom vedea credin  în viitoarea libertate a Biseri-
cii; darătrebuieăşiăs  credem neclintit c  men inerea succesiunii ierarhice 
în Biseric  apar ine Capului ei, Hristos, şiă Ţuă z d rŢiciilţră ţmeŢeşti; 
dac  sensul ierarhiei superioare contemporane este doar acela de a fi un 
„pţd”, este într-adev r necesar s  se caute la autoritatea sovietic  sus i-
nere peŢtruăacestă„pţd”?ăAceastaăînseamn  a nu crede în faptul c  (Bise-
rica) por ile iadului nu o vor birui, dac  trebuie s  se caute sus inere de 
la por ile iadului! Sau crede i c  Hristos nu va p zi Biserica în mijlocul 
persecu iilor? Dar unde este credin a atunci? ÎŢăceăpriveşte soarta Bise-
ricii în vreme de persecu ii, pot fi aplicate cuvintele despre mântuire: 
„ceeaăceălaăţmăesteăcuăŢepu iŢ , esteăcuăputiŢ ălaăDumŢezeu”. Iat , cei 
care au legat patriarhia cu regimul sovietic auăf cutăastfel încât nu este 
nicio n dejde pentru regenerarea ei interioar . Sprijinindu-se de autori-
tatea sovietic , patriarhia îi va împ rt şiăsţarta pân  laăsfârşitulăregimu-
lui sovietic. 
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Convingerea apologe ilor patriarhiei Moscovei, men ionat  mai 
sus, c  va fi libertate în viitor pentru Biseric  şiăpeŢtru Rusia, este re-
marcabil  în felul ei. Aceast  convingere este r spândit  pretutindeni. 
Dar ne întoarcem spre ei din nou cu o întrebare: cu ce inten iona i s  
intra i în aceast  perioad  de libertate? Convingerea despre viitoarea 
eliberare a Bisericii este exact rodul credin ei, care, în consecin , este 
vie într-o anumit  m sur . Dar cum se poate uni credin a în eliberarea 
Bisericii noastre de c tre Hristos cu o convingere despre indispensabili-
tatea compromisului apostat al ierarhiei cu ateismul sovietic? În acest 
caz Biserica, în mod esen ial, este identificat  cu ierarhia, adic , cu orga-
niza ia bisericeasc . 

Toate argumentele în ap rareaăşiăjustificareaăpatriarhieiămţscovite 
pe care am încercat s  le examin măsuŢtăcţŢtradictţriiăşi, în ultim  in-
stan , nu sunt serioase. Ele sunt bazate pe dorin a de a vedea situa ia 
existent  în Biseric  drept natural  şi (se presupune) satisf c toare din 
punct de vedere duhovnicesc. Contradic ia, aşaăcumăs-a ar tat mai sus, 
esteăuşţrădemţŢstrat : când se vorbeşteădespreăasaltulăextern asupra Bi-
sericii, se spune c  „împ r ia noastr  nu este din aceast  lume”; dar 
când vine vorba de compromisul cu prin ul acestei lumi, se r spunde c  
este esen ial pentru men inerea succesiunii ierarhice, a bisericilor etc. – 
adic  organizarea exterioar  a Bisericii. Fireşte, o asemenea lips  de ho-
t râre certific  nesiguran a duhţvŢiceasc , dezordinea intern  (s  nu o 
mai men ion m pe cea extern ) a patriarhiei moscovite. O astfel de si-
tua ie nu poate continua la nesfârşit.ăCţŢştiiŢ a religioas  trebuie fie s  
devin  cţŢştieŢt  de ea îns şi, altfel va disp rea cu totul forma de con-
ştiin  religioas . Rezumând, a doua variant  este foarte posibil : pân  
la urm , şi cândva înfloritoarea Biseric  a Cartaginei a disp rut. Noi, cu 
toate acestea, ne înt rim cu credin a c  tot se vor petrece odat  şiăţdat  
şiăreînnoirea duhţvŢiceasc  aăRusieiă şiă eliberareaăBisericii.ăCredemăc , 
dac  lumea nu va pieri, mai devreme sau mai târziu în Rusia eliberat  
tot va avea loc un Sinod local al Bisericii noastre, la care roadele nevoin-
elţrăşiăispr vilor lor din lunga perioad  f r  Sinod (pentru c  nu pot fi 

numite sinoade acele convoc ri ale ierarhilor sovietici pe care Consiliul 
pentru probleme religioase le organizeaz  împreun  cu patriarhia) vor fi 
prezentate de c tre patriarhia moscovit  şiă deă c tre Bisericaă rus  din 
„Catacombe”, care a fost persecutat , c reia îi apar in autorii acestui ar-
ticol, şiă despre aă c rei existen  cţŢtiŢu  ei consider  a fi o datorie 
sfânt  s  dea m rturie cu prima ocazie care se va ivi. La acest viitor si-
nod Biserica din „catacombe” va aduce m rturia cur iei credin ei, nep -
tat  deăŢiciuŢăfelădeăcţmprţmisuriăcuăduşmaŢiiăluiăHristţs – pentru c  
rug ciunea care a fost adus  pâŢ ăacumănu este curat . Biserica din ca-
tacombe va aduce, de asemenea, m rturia credin ei sale neclintite în 
Iisus Hristos, singurul prin care s-a înt rit şiăaătr it deja de zeci de ani, 
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p zit  de harul dumnezeiesc în mijlocul persecu iilţrăşiătr d rilor. Pen-
tru c  exactă aşaă cumă împ r ia sovietic  este o prefigurare a lui Anti-
hrist, laăfelăşiăBisericaădiŢăcatacţmbeăesteăceaămaiăaprţpiat  dintre toate 
prefigur rile Bisericii din vremea lui Antihrist – FemeiaăîŢveşmâŢtat  în 
soare care a fugit în pustie31.ăVeşmiŢtele ei sunt esute din faptele eroice 
ale sfin ilor. La fel ca în vremea profetului Ilie, DţmŢulăşi-a p strat pen-
truăSiŢeăşapteămiiădeăcrediŢciţşi, pân  la vremeaăştiut  doar de El. 

Biserica noastr  are o via  grea. Membrii ei sunt extermina i f r  
mil  de c tre autorit i. Suntem tr da i de fra i care se consider  orto-
dţcşi.ăSuŢtemă împr ştia i ca grâul, dar credem c , în ceasul când va fi 
necesar, Hristos ÎşiăvaătrimiteăuceŢiculăcrediŢciţs, careăîşiăvaăîŢt ri fra ii. 
Împreun  cu Apostolul Pavel îndr znim s  spunem: Noi nu suntem fii ai 
îndoielii spre pieire, ci ai credin ei spre dobândirea sufletului (Evr. 10: 
39).ăŞiăaceast  credin  a noastr , prin care domniile sunt supuse (Evr. 
11: 33), ne d  putereaădeăaăaşteptaăceasulăveŢiriiăluiăDumŢezeu.ăDumne-
zeu este cu noi, în elege iăŢeamuriăşiăv  pleca i, c ci cu noi este Dum-
nezeu! 

 
 

II. BISERICAăŞIăAUTORITATEA 

Nu este st pânire decât de la Dumnezeu. 
Romani 13: 1 

Doctrina Bisericii cu privire la autoritate se bazeaz  pe cuvântul re-
velat al Epistolei c tre Romani a Apostolului Pavel. Orice autoritate exis-
tent  este stabilit  de Dumnezeu. Este dat  omului pentru bine, pentru 
c  legiuitorul este iconomul lui Dumnezeu, şiăbiŢeleăesteădeălaăDumne-
zeu. De aceea este nevoie s  v  supune iăpeŢtruăcţŢştiiŢ , ca s  v  su-
pune i principiilor biŢelui.ă CţŢştiiŢ a acuz  întotdeauna nedreptatea, 
dup  cum a m rturisit apostolul Pavel: Spun adev rul în Hristos, nu 
mint, martor fiindu-miăcţŢştiiŢ a mea în Duhul Sfânt (Rom. 9: 1). Au-
toritatea este dat  de Dumnezeu pentru a p straăşiăaăîmplini legea. Dar 
legea, în înv tura apostolic , poate fi împlinit  doar atunci când este 
împlinit  în iubire. Esen a vie iiăesteăiubirea.ăŞiăiubireaăesteăvia . Iubi-
rea întotdeauna se dezv luie raportat la ceva anume. În forma ei prima-
r ă firea omeneasc  creat  putea s  tr iasc  doar prin iubirea fa  de 
Creatorul ei. Cel care vrea s  tr iasc  în iubire se întoarce în mod ine-
vitabil spre Sursa iubirii, spre Domnul nostru Iisus Hristos. Unde nu 
este Dumnezeu, nu este iubire. 

Dar cum ar trebui privit  autoritatea sovietic ? Urmând înv tura 
apostolic  despre autoritate? Conform înv turii apostolice pe care am 

                                                 
31 Apocalipsa, cap. 12 (n. tr.). 
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prezentat-o, trebuie recunoscut faptul c  autoritatea sovietic  nu este o 
autoritate. Este o anti-autoritate. Nu este o autoritate, deoarece nu este 
rânduit  de Dumnezeu, ci este creat  cu obr znicie printr-o conglomera-
re aăfaptelţrăreleăaleăţameŢilţrăşiăesteăcţŢsţlidat  şiăsus inut  prin aces-
te ac iuni. Dac  ac iunile rele sl besc, autoritatea sovietic , reprezentând 
o condensare a r ului, sl beşteăşiăea. R ul apare când voia lui Dumnezeu 
este înc lcat . Pentru om aceasta este înc lcarea poruncilor lui Dumne-
zeu.ă DuşmaŢulă Ţeamuluiă ţmeŢescă îl înva  s ă fac ă asta. Satan poart  
r zboi cu Dumnezeu, şiă câmpul de lupt  este în inimile oamenilor. 
Aceast  autoritate se consolideaz  pentru a distruge toate religiile, purăşiă
simplu pentru a eradica credin a în Dumnezeu. Esen a ei este r zboiul 
cu Dumnezeu, pentru c  r d cina ei este de la satana. Autoritatea sovie-
tic  nu este autoritate, deoarece prin natura ei nu poate împlini deplin 
legea, pentru c  esen a vie ii ei este rea. 

Se poate spune c  autoritatea sovietic , în condamnarea diferitelor 
crime ale oamenilor, înc  mai poate fi socotit  autoritate. Nu spunem c  
lipseşteăpe deplin o anume autoritate de conducere. Afirm m doar c  es-
te o anti-autţritate.ăTrebuieăştiut c  afirmarea puterii reale este legat  de 
anumite ac iuni ale oamenilor, la care instinctul de conservare este natu-
ral.ăŞiăeiătrebuie s  ia în considerare legile moralit iiăcareăauăfţstămţşte-
nite de omenire din veacuri str vechi. Dar în esen  aceast  autoritate în 
mod sistematic comite crime, atât din punct de vedere material, câtă şi 
spiritual. În realitate, ac ioneaz  o putere ostil , care este numit  auto-
ritate sovietic .ăDuşmaŢulăse str duieşte prin viclenii s  for eze umani-
tatea s  recunoasc  aceast  putere ca autoritate. Dar înv tura apostoli-
c  despre autoritate nu poate fi aplicat  aici, tot aşa cum r ul nu poate fi 
aplicat lui DumŢezeuăşiăbiŢelui. Pentru c  r ul este în afara lui Dumne-
zeu; darăduşmaŢiiăcuăipţcrizieăseăpţtărefugiaăîŢăbiŢeăcuŢţscutaăzicereăc  
toate sunt de la Dumnezeu.  

Aceast  anti-autoritate sovietic  este chiar un antihrist colectiv, 
care duce r zbţiă împţtrivaă luiă DumŢezeu.ă PriŢă urmareă şiă Apţstţlulă aă
afirmat de la Duhul Sfânt: Nu este st pânire decât numai de la Dumne-
zeu. Evident, este datul nostru s  tr im în timpul apropierii vremurilor 
din urm , câŢdă duşmaŢulă priŢtr-o form  de adev r, cu viclenie îi în-
curc  pe oameni, în timp ce în esen  ofer  anti-adev r. 

Dup  apari ia declara iei Mitropolitului Serghie, organiza ia bise-
riceasc  serghianist  a intrat în mod ireversibil într-o leg tur  adulter  
cu statul sovietic. Imediat a fost introdus  la sfintele slujbe pomenirea 
autorit ilor urâtoare de Dumnezeu. Aceasta a fost o lovitur  în inima 
creştin , o sinistr  c lcare în picioare a sufletelor, o batjocur  împotriva 
memoriei cetelor noilor mucenici. Istoria Bisericii lui Hristos nu cunos-
cuse înc  o astfel de c dere teribil  a organiza iei bisericeşti, în fruntea 
c reia st teau lupt torii împotriva lui Dumnezeu. 
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CţŢştiiŢ a curat  aăcrediŢciţşilţrăŢuăputeaăs  accepte aceasta. Nu 
putea s  accepte leg tura for at  a unui organismăliberăşiăcuratăcuăr ul. 
Nu putea s  accepte leg tura unui organism al iubirii cu ura pentru acest 
organism. Nu putea fi în iubire euharistic  împreun  cu iudele. Nu era 
decâtă ţă caleă deă ieşire: s  se îndep rteze de r u, pentru a nu s vârşiă
nedreptatea. 

În puritatea principiului ei fundamental, Biserica este întotdeauna 
liber . Acolo unde este Duhul Sfânt este şiălibertate. Iubirea tr ieşteăîŢăli-
bertate.ă CrediŢciţsulă cuă ţă cţŢştiiŢ  curat  duce o lupt  de neînfrânt 
pentru un astfel de organism, adic  pentru Biserica lui Hristos. Într-un 
organism de cur ieăşiăsfiŢ eŢieăelăprimeşteăţăgeneroas  absolvire de p -
cat. În Biserica lui Hristos, sufleteleăcreştiŢeăsuŢtăcupriŢseădeăţăiŢexpli-
cabil  bucurie a libert ii, iar lumea este neputincioas  în duhul r ut ii, 
pentru c  în inim  triumf  iubirea. Nu poate distruge decât fizic via a 
p mânteasc , dar nu îi este dat s  distrug  via a care a fost r scump -
rat . 

Poate cineva s  p r seasc  Biserica serghianist ?ă SerghiaŢiştiiă îi 
îŢşeal  permanent pe oamenii Bisericii, afirmând c  în Biserica lor nu 
exist  pervertire a dogmei.ă CţŢştiiŢ a noastr  m rturiseşteă c  nu dog-
mele sus inute de Biseric  au fost pervertite, ci îns şiăfireaăBisericiiă– li-
bertatea dat  ei de Domnul nostru Iisus Hristos a fost c lcat  în picioa-
re. Sufletul unui credincios sincer nu poate niciodat  s  ating  deplina 
libertate în Biserica serghianist , pentru c  p catul serghianist îl va chi-
nui permanent. Serghianismul a pervertit doctrina Sfintei Biserici, care 
ne-a fost transmis  deăApţstţliăşiăîŢăscrierileăSfiŢ ilor P rin iăşiăÎŢv -
tori ai Bisericii. Pentru asta stau m rturie faptele eroice ale muceniciei şiă
m rturisirii sfin ilor care auă ieşită diŢ organiza ia bisericeasc  serghia-
nist . 

În aceast  perioad  teribil  a istţrieiăţmeŢeştiă– c derea lumii în 
pr pastia iadului – lumeaăcreştiŢ  zdrobit , drag  inimii noastre, trebu-
ie s  se aprind  de iubire universal . Suferin ele mucenicilţrăruşiăîi chea-
m  pe to i s  li se al ture în jurul lui Hristos, într-un mare triumf al iu-
birii.ăApţiăiubireaăluiăDumŢezeuăîşiăvaărev rsa harul din abunden  asu-
praăBisericiiăSale.ăBisericaăluiăHristţsăseăvaărecuŢţaşteăpeăeaăîŢs şi, de-
plin tatea ei, şiă vaă îŢtrupaă aceastaă îŢăultimaădţgm  a Bisericii, care în 
chip v dit va ar ta c  serghianismul este în afara Bisericii. 
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39. Mitropolitul Teodosie 

IERARHăCONDUC TORăALă 
ADEV RATEI BISERICI ORTODOXE A RUSIEI 

 
Mul iăcreştiŢiăcuăadev ratăţrtţdţcşiădiŢălumeaăliber  auăfţstăşţca i 

şiătulbura i când scriitorul rus de renume mondial Alexander Soljeni în, 
careăacumătr ieşte în exil în Elve ia, a scris în scrisoarea sa c tre al trei-
lea Sinod A-Toat -Diaspora al Bisericii ruse din afara Rusiei, întrunit la 
M n stirea Sfânta Treime, Jordanville, New York, în septembrie anul a-
cesta, c  „Ţuătrebuieăsubstituit în mod imaginar întregul popor rus orto-
dox cu o Biseric  diŢăcatacţmbe”, a negat orice existen  aăuŢeiă„ţrgaŢi-
za iiăbisericeştiăsecrete”ăşiăi-a avertizat pe ierarhii Bisericii din afara Ru-
siei c  nu ar trebui s  „arateă sţlidaritateă fa  de o catacomb  misteri-
oas , f r  de p cat, darăşiălipsit  de trup”.ăDuşmaŢiiăadev ratei ortodoxii 
şiă ap r torii patriarhiei Moscovei serghianiste s-au gr bit s  profite de 
aceste expresii pentru propriul lor scop propagandistic, anun ându-le 
sub titluri ca Nicio Biseric  „diŢăcatacţmbe”32. Într-adev r, ar beneficia 
multăprţgresulă „ţrtţdţxiei”ă reŢţva ioniste dac  arăputeaă fiă „dţvedit”ă– 
sau cel pu in strigat destul de tare – c  nu exist  Ţiciţă„Biseric  din cata-
cţmbe”ăîŢăRusia, c  singura ortodoxie în URSS este cea renovat , versiu-
nea ei serghianist  prezentat  lumii de c tre patriarhia Moscovei – care, 
cum crede Soljeni în, Ţuăesteădelţcă „c zut ”, ci este adev rata Biseric  
ortodox  în Rusia. Aceste afirma ii ale lui Soljeni în ridic  dou  tipuri de 
probleme importante: cele legate de starea lucrurilor şiădeăteţlţgie.  

Pentru a fi sigur, la începutul scrisorii sale Soljeni în scrie: „În ele-
gându-mi nepreg tirea pentru a prezenta o chestiune eclezial  în fa a 
unei adun ri de preo iăşiăierarhiăcareăşi-au dedicat întreaga via  slujirii 
Bisericii... cer doar condescenden  fa  de posibilele mele greşeliădeăter-
minologie sau chiar de esen  a judec ilţrămele”.ă Şi la sfârşită îşiă cereă
scuze din nou: „Nuăm  consider chemat s  decid asupra unor chestiuni 
ecleziale”.ă PriŢă urmare, nu ar fi nicio sup rare pentru Soljeni în, care 
vorbeşteăatâtădeăcţŢviŢg tţrăşiăadev rat despre alte chestiuni, s  facem 
cunoscute, pentru cei care vor s  aud  adev rul, atât greşelileăluiăreferi-
toare la situa ia de fapt, cât şiălaăîŢ elegerea teologic  a Adev ratei Bise-
rici Ortodoxe din Rusia. 

Acesteă greşeliă aleă luiă Soljeni în, aşaă cumă seă dţvedeşte, au avut o 
consecin  fericit : ele au determinat mai multe persoane care au infor-
ma ii mai exacte decât el despre via a bisericeasc  din Uniunea Sovietic  

                                                 
32 The Orthodox Church (Biserica Ortţdţx ), organul oficial al Mitropoliei Ameri-
cane, noiembrie 1974, p. 2. 
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s  sparg  t cerea şiăs  resping  f iş afirma ia lui c  nu exist  Ţiciţă„ţr-
ganiza ie bisericeasc  secret ”:  

1. O privire revelatoare asupra continuit ii Bisericii din catacombe 
a Rusiei este con inut  în scurta biografie a tân rului Vladimir Osipov, 
redactor timp de patru ani al acum defunctului periodic samizdat Vece, 
cunoscut pentru tendin a sa puternic na ionalist  şiă ţrtodox , expri-
mând pozi ia „slavofil ” în Rusia contemporan . Potrivit unui articol al 
lui Alexei Kiselev, bazat pe un interviu cu Anatolie Levitin (Krasnov)33, 
îŢăaŢiiă ’60, pe când Osipov era într-un lag r de concentrare, „a întâlnit 
un b trân ciudat pe care to i de inu ii îl numeau «vl dica». Acesta era 
Mihail, un episcop al Adev ratei Biserici Ortodoxe. El a l sat o impresie 
puternic  asupraăluiăOsipţvăşiăeste posibil ca aceast  întâlnire s  fie cea 
care l-aăîŢtţrsălaăreligie”.ăAceast  men ionare a unui episcop al Adev ra-
tei Biserici Ortodoxe în Uniunea Sovietic  de azi, şiăa influen ei sale asu-
pra tinerei genera ii de c ut tţriăreligiţşi, este deja un semn important 
pentru cei care înseteaz  dup  fiecare f râm  de informa ie despre Ade-
v rata Biseric  Ortodox ; dar, din fericire, deă laăacelaşiăKrasŢţvă şiădiŢă
alte surse, avem acum o idee mult mai bun  decât aceasta despre exis-
ten a episcopilor din catacombe în Uniunea Sovietic  de ast zi. 

2. Buletinul lunar ReligieăşiăateismăîŢăURSS (în rus ), publicat în 
München de c tre N. Teodorovici, a tip rit fragmente din trei scrisori 
primite de la persoane de origine german  care au imigrat de curând din 
Uniunea Sovietic  şiăcare, independent una de alta, au reac ionat la afir-
ma iile lui Soljeni în despre Biserica din catacombe. Una dintre ele scrie:  

„A.I. Soljeni în nu s-a întâmplat s  întâlneasc  niciun membru al 
acesteiăBiserici.ăEuăamăfţstăcuăeiăîŢăîŢchisţareăşiăamămuŢcităîmpreun  cu 
ei într-un lag r de munc . Ei sunt oameni profuŢdăcrediŢciţşiăşiăfţarteă
fermi în credin . Ei sunt persecuta i pentru c  apar in acestei Biserici 
interzise.” 

Cea de a doua scrie: „Biserica din catacombe sau secret  este nu-
mele folosit aici (în afara Rusiei). În URSS este numit  «Adev rata Bise-
ric  Ortodox » sau «Biserica Tihonit ». De ea apar in oameni ortodţcşiă
prţfuŢdă crediŢciţşi, care nu recunosc Biserica oficial . Pentru aceasta 
regimul îi persecut . Îi cunosc pe mul i dintre ei care acum sunt liberi, 
darăŢuăleăvţiădaăŢumeleăşiănici lţculăreşediŢ eiălţr.” 

Cel de-al treilea scriitor ofer  o descriere mai complet  a vie ii 
Adev ratei Biserici Ortodoxe, ale c rei slujbe sunt uneori iŢuteăde c -
lug ri, c lug ri e şi mireni: „Adev rata Biseric  Ortodox  are ierarhi, 
dar majoritatea lor sunt în închisoare sau în colonii deăpedeaps . Mem-
brii Adev ratei Biserici Ortodoxe in slujbele dup  ritualurile Bisericii 
Ortodoxe. Dac  nu au preot, slujbele sunt iŢuteădeăciŢevaăcareăştieăcelă

                                                 
33 TextulăîŢărus ăîŢăNovoye Russkoye Slovo, aprox. 1 febr. 1975, p. 3. 
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mai mult despre ele. Cunosc oameni care nu s-au c s tţrită şiă s-au 
dedicat lui Dumnezeu din copil rie; şiăaceştiaăfac slujbe.ăAceştiaăsuŢt, ca 
o regul , oameni absolută ţŢeşti, care duc o via  curat  din punct de 
vedere moral. În URSS, membrii Adev ratei Biserici Ortodoxe au în-
dep rtat orice influen  lumeasc  din via a lor şiă suŢtă cuă des vârşire 
dedica i lui Dumnezeu. Ceaă maiă mareă parteă diŢtreă crediŢciţşiiă Ade-
v ratei Biserici Ortodoxe in slujbele cu preo i hirotoni i. Presupunerile 
voastre cum c  membrii Adev ratei Biserici Ortodoxe sunt doar b trâni 
r maşi din perioada schismei din 1927 m-au f cut s  zâmbesc. Cei pe 
care i-am cunoscut personal s-au n scut dup  1927. Bineîn eles, sunt şiă
ceiă careă îşiă amintesc de 1927. Ei mai au şiă aduŢ ri de rug ciune 
non-liturgice, când citesc Sfânta Scriptur  şiă c r i duhovŢiceşti.ă
Rug ciunea lor, în cea mai mare parte, se limiteaz  la cereri pentru 
trezirea credin ei în poporul rus. Uneori le permit tinerilor participarea 
la sfintele slujbe, dac  ştiuăc  aceştiaănu-i vor tr da la mili ie sau la KGB. 
Cu cât li se face mai pu in  publicitate, cu atât mai bine pentru ei. Dar ar 
trebui s  seăştieăc  au nevoie de c r i – de Sfânta Scriptur  şiăliteratur  
duhovniceasc . 

3. Cea mai izbitoare informa ie despre Adev rata Biseric  Ortodo-
x  a Rusiei care s-a dat în lunile din urm  vine de la bine cunoscutul lup-
t tţră peŢtruă „drepturileă civile”ă diŢă Uniunea Sovietic , Anatolie Levitin 
(Krasnov), care a p r sit URSS-ul pentru exilul în Elve ia în septembrie 
anul acesta. În tinere ea sa el a participat activăcaădiacţŢălaăschismaă„Bi-
sericii Vii”, şiăchiarăşiăast zi, la mult timp dup  ce s-a c ităşiăs-a întors la 
Biserica Ortodox , vederile sale pot fi descrise doar ca extremădeă„libera-
le”ăşiă„ecumeŢiste”.ăM rturia sa despre Adev rata Biseric  Ortodox  este 
cu atât mai valoroas  cu cât el nu poate fi acuzat de niciun fel de simpa-
tie preconceput  fa  de ea; pentru el esteăţă„sect ”ăşi, prin urmare, me-
rit  laăfelădeămultărespectăşiălibertateăcaăşiăţriceăalt  „sect ”ădiŢăUniunea 
Sovietic  de azi.  

Prima afirma ie a lui Krasnov pe care o vom cita provine din de-
clara ia sa Samizdat c tre Comitetul drepturilor omului din Moscova, f -
cut  la 5 septembrie, cu pu in înainte de plecarea sa din Uniunea So-
vietic . Aici, împreun  cu protestele sale împotriva persecut rii unia i-
lor, baptiştilţr, adveŢtiştilţr, penticostalilor, martorilor lui Iehova, este 
o sec iuŢeăşiădespreă„Persecu iile împotriva Adev ratei Biserici Ortodoxe 
(ABO)”.ă Aiciă elă scrie: „Aceast  Biseric  a fost supus  persecu iilor pe 
parcursulă aă 47ă deă aŢi”.ă Elă cţŢtiŢu  cu o relatare istoric  a Declara iei 
Mitropolitului Serghie diŢă1927ăşiăaăprţtestelţr unui num r de episcopi 
împotriva ei; a faptului c  to iăepiscţpiiăcareăauă luatăparteă laă„schisma”ă
din 1927 au murit în anii ’30ă în lag rele de concentrare; şiăa felului în 
care auăreuşităs  hirotoneasc  în lag re un num r de episcopi ca succe-
sori ai lor, din care îşi continu  existen a prezenta ierarhie a Adev ratei 
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Biserici Ortodoxe. El continu : „Ţum rul membrilor ABO nu poate fi 
cunoscut. Cu toate acestea, potrivit informa iilor primite de la membrii 
acestei Biserici, areăîŢtreăţptăşiăzeceăepiscţpi, aproximativ dţu ăsuteăde 
preo iăşiămaiămulteămiiădeălaici.ăActivitatea ABO este strict persecutat . 
Regimul se teme de r spândireaăei.”34  

4. Informa iiă şiămaiădetaliateădespreăAdev rata Biseric  Ortodox  
au fost date de Krasnov dup  sosirea sa în Occident, unde a descoperit 
c , înc  o dat , o parte a intelectualit iiă „liberale”ă ruseă seă bucura de 
„ŢţŢ-existen aăBisericiiădiŢăcatacţmbe”, care de aceast  dat  fusese do-
vedit  de Soljeni în. Iat  ce a spus Krasnov într-un interviu în s pt mâ-
nalul rus din Paris Le Pensse Russe (5 decembrie 1974, p. 5):  

„CâtădespreăBiserica din catacombe – ea exist , nu este o inven ie. 
Dup  informa iile mele, areă aprţximativă zeceă episcţpi.ă Aceştiă episcopi 
îşiăauăsuccesiuŢeaăierarhic  de la iozefi i, episcopii care s-au separat de 
Mitropolitul Serghie în 1927... În prezent sunt, peăcâtăştiu, poate doispre-
zece, poate opt episcopi. Ei au fost to i hirotoni i în lag re de c tre ierar-
hii care erau acolo, şiătţ iăîşiădesf şţar  propria activitate. Sunt, de ase-
menea, şiăpreţ i. Dar, cu toate acestea, acesta este un segment de popu-
la ie foarte mic. În primul rând, toate acestea sunt atât de profund se-
crete încât este foarte dificil s  se afle ceva cu certitudine. Eu cunosc o 
c lug ri  care a venit la un arhimandrit ortodox pentru a-l convinge s  
treac  la «Adev rata Biseric  Ortodox ». Când a început s  îi cear  mai 
multe detalii, ea i-a r spuns: «Când vei veni la noi, î i vor spune toate». 
Ştiuăc  este un Mitropolit Teodosie din catacombe – el este conduc torul 
lţrăşiăîŢăleg tur  cu alegerea Patriarhului Pimen el a publicat (în samiz-
dat) propria sa proclama ie care a circulat în Moscova, Peter35 şiăKiev, 
sub semn tura «Mitropolitului Teodosie», unde, în numele Adev ratei 
Biserici Ortodoxe, se declara o atitudine negativ  fa  de patriarhie. În 
particular, de obicei spun c  cel mai apropiat curent de ei este Biserica 
Ortodox  Sinodal , aşaăŢumit  Biseric  de la Karlovi  (Biserica Ortodo-
x  Rus  din afara Rusiei). Ei spun de obicei: strict vorbind, noi nu sun-
tem împotriva regimului; ŢţiăsuŢtemămţŢarhişti, dar nu suntem împo-
triva regimului, întrucât orice autoritate este de la Dumnezeu36. Numai 
c  ei nu pot s  accepte ierarhia, întrucât este dependent  de atei. Bine, ei 
îl consider  pe Patriarhul Tihon ca pe ultimul lor conduc tor (adic  pa-
triarh), motiv pentru care, de obicei, în lag re sunt numi i tihoni i. Ar 

                                                 
34 ReligiaăşiăateismulăîŢăURSS,ădecembrie,ă1974,ăp.ă2. 
35 SupraŢumeă diŢă periţadaă diŢaiŢteaă revţlu ieiă dată ţraşuluiă SaŢktă Petersburgă (aziă
„LeŢiŢgrad”).ă 
36 Probabil aceasta nu este o afirma ieă exact ă despreă pţzi iaă Adev rateiă Bisericiă
Ortodoxe din Rusia asupra acestui aspect. A se vedea documentul samizdat din 
catacţmbeă„BisericaăşiăAutţritatea”. 
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trebui spus c  adep ii lor sunt de obicei oameni în vârst , sau cei elibe-
ra i din lag re. iŢăsfiŢteleăslujbe de obicei în apartamente particulareăşiă
la aceste Liturghii secrete sunt prezen i trei sau patru oameni... Adev -
rata Biseric  Ortodox  se ascunde prea mult în catacombe; are caracte-
rul a ceva atât de secret, atât de misterios, încât literalmente nimeni nu o 
poate g si; deşi, cu siguran , nu putem refuza s  îi respect măpeăaceştiă
oameni care sunt foarte fermi, foarte sinceri.” 
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40. Biserica din catacombe, 1976  

(Aşaăcumăaăap rutăîn publica ia rus  Nasha Strana,  
Buenos Aires, 26 aprilie, 1977, p. 3ăşiăReligieăşiăateism  

în URSS, iulie 1976, nr. 8, pp. 18-19) 
 

În Uniunea Sovietic  nu este permis s  sco i din ar  ziarele pro-
viŢcialeăaleă„republicilţrăautţŢţme”ăsauăaleădistrictelţrăsauăaleăjude elor. 
Dar informa iile care se g sesc în astfel de ziare locale sunt mult mai in-
teresaŢteăşiăsemŢificativeădecâtăştirileă„ţficiale”ătip rite în ziarele mosco-
vite Pravda şiă Izvestia sau decât declara iile senza ionale ale multora 
dintreă„dizideŢ ii”ădiŢăcapital . 

Potrivit relat rii corespondentului moscovit al AgeŢ ieiă deă ştiri 
Reuters (13 mai 1976), ziarul Soviet Abhazia (publicatăîŢăţraşulăSukhu-
mi)ăaăprezeŢtatăprţcesulăşiă sentin a preotului Adev ratei Biserici Orto-
doxe (din catacombe) din Rusia, arhimandritul Ghenadie (Grigorie Se-
kach în lume), în leg tur  cu descoperirea unei p r iămariăşiăfţarteăţrga-
nizate a activit ii Bisericii din catacombe în sudul Rusiei. 

Potrivit relat rii ziarului Soviet Abhazia, Grigorie Sekach s-a con-
vertit la credin  în timpul celui de-al Doilea R zboi Mondial. Mai târziu 
el a frecventatăşiăaăabsţlvităuŢăcursădeăsemiŢarăşiăaăslujităun timp ca preot 
celib în Patriarhia Moscovei. Cu toate acestea, fiind un preot conştiiŢ-
cios, el a intrat în mod inevitabil în conflict cu autorit ileă bisericeşti, 
care se aflau sub presiunea oficialilţră regimuluiă ateistă şiă îŢă 1962ă – 
punctul culminant al persecu iei lui Hruşciţvă – el a fost acuzat de 
violarea legilor sovietice priviŢdă „cultele”ă religiţaseă (maiă exact, „deă
atragereaă cţpiilţră şiă aă tiŢerilor la biseric ”)ă şiă i s-a luat parohia, retr -
gându-i-seăşiăînregistrarea oficial  ca preot. 

Dup  aceasta, p riŢteleăGrigţrieăaă„disp rut”ădiŢăvia a sovietic  şiă
a intrat literalmente în catacombe. A intrat în leg tur  cu Adev rata Bi-
seric  Ortodox , care a continuat s  existe ca trup în catacombe înc  din 
perioada Mitropolitului Iţsifă şiă a celorlal i episcopi m rturisitori din 
1927, neavând absolut nicio leg tur  cu patriarhia Moscovei dominat  
de comunism. În doi ani de activitate în catacombe, p rintele Grigorie a 
construit o parohie de catacomb  îŢăuŢulădiŢăţraşeleăUcrainei, şiătţtăaiciă
a primit tunderea în monahism cu numele de Ghenadie. Un episcop din 
Biserica din Catacombe, Serafim, l-a ridicat pe ieromonahul Ghenadie la 
raŢgulădeăarhimaŢdrităşiăl-a trimis în Republica Abhaz , în ţraşulăiŢdus-
trial Tkvarcheli, îŢăregiuŢeaă„NţulăAthţs”ăpeămalulăM rii Negre, pe locul 
faimosului metoc al M n stirii ruse Sfântul Pantelimon din Muntele 
Athos, care a fost distrus de sovietici în 1924. Soviet Abhazia admite c  
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autorit ile sovietice nu auă reuşită s  descopere nimic despre episcopul 
Serafim, care se pare c  îşiăcţŢtiŢu  activitatea din catacombe. 

Timp de zece ani, din 1966 pân  în 1976, p rintele Ghenadie a reu-
şităs  organizeze mai multe comunit i secrete ale Bisericii din catacom-
be, s  construiasc  pentru acestea o întreag  serie de biserici-case secre-
te în locuin eăprivateăşiăs  formeze mai multe m n stiri pentru b rba iăşiă
pentru femei, precumăşiăţăşcţal  teologic  secret . 

Ajutoarele p rintelui Ghenadie, dup  cum relateaz  ziarul sovietic, 
c l toreau în toat  Uniunea Sovietic  pentru a se întâlni cu grupuri se-
creteădeăcrediŢciţşi.ăAjutţareleă„recrutau”ămul iătiŢeriăşiătiŢereăpriŢtreăeiă
şiă îiă aduceauă îŢapţiă îŢăAbhazia, uŢdeăerauăaşeza i în diferite slujbe in-
dustrialeăşiăîŢăfabrici în Tkvarcheliăşiăsearaăparticipauălaăcursurileăteţlo-
gice din catacombe. Mul iădiŢtreăaceştiătiŢeriăauăprimitătuŢdereaămţna-
hal  şiăs-au întors în locurile lor natale pentru a desf şuraăţăactivitateăre-
ligioas  printre oamenii de acolo. 

Aceast  activitate a fost descoperit  de c tre autorit ile sovietice 
în 1976; a fost arestat arhimandritului Ghenadie, tr dat de un informa-
tţr.ăCţlabţratţriiă şiă ajutţareleă luiăŢuăauă fţstăpriŢse, dar arhimandritul 
Ghenadie a fost condamnat la patru ani de munc  silnic  în lag r. Soviet 
Abhazia atribuieăacestţrăactiviştiăaiăBisericiiădiŢăcatacombe un fanatism 
extremăşiăţăactivitateăpţlitic  anti-sovietic  (manifestat  prin distribui-
rea de manifeste anti-sovietice). 

Toate acestea, bineîn eles, sunt doar relatarea unui articol dintr-un 
ziar sovietic (chiar dac  articolul în sine nu pare s  fi fost publicat în 
Uniunea Sovietic : prin urmare, este imposibil  o evaluare exact  a tu-
turor acestor detalii). Imaginea general , cu toate acestea, atât din 
aceast  relatare, câtăşiădiŢăalteărapţrturiădiŢăsurseăsţvieticeăşiădeălaăŢţiă
emigran i în Vest, este clar : activitatea Adev ratei Biserici Ortodoxe din 
catacombe continu  în Rusia, atingând uneori un grad remarcabil de ac-
tivitate organizat  (având în vedere circumstan ele sovietice nemiloase, 
unde este o crim  împotriva statului s  mergi la biseric  îŢăsecretăşiăŢuălaă
bisericile tolerate oficial), şiăavâŢdăabilitateaădeăa-şiă feriămembriiădeăa-
rest, chiarăşiăatuŢciăcâŢdăuŢăimpţrtaŢtăceŢtruădeăactivitateăaăfţstădesco-
perit. Cât timp tirania sovietic  va continua cu putere, probabil c  nu 
vom primi mai mult decât indicii, precum cele din acest articol, despre 
via a real  a Bisericii din catacombe în Rusia. Este evident c  atunci 
când libertatea se va întoarce în Rusia, se va descoperi mare parte din 
aceast  via  secret , care ast zi este abia sugerat . 

Episcopul Serafim este al doilea membru al ierarhiei actuale a Bi-
sericii din catacombe cunoscut public în Vest dup  nume (cel lalt fiind 
Mitropolitul Teodosie, actualul ierarh conduc tor al Bisericii din cata-
combe). Este interesant c , din istoria recent  a Bisericii din catacombe 
în Rusia (mai bine cunoscut  sub numele de era postbelic ), avem date 



482 
 

despre Serafim, care, de fapt, ar fi ast zi episcop dac  ar mai fi înc  în 
via  (el s-a n scut în 1903). Acesta este stare ul v z tor cu duhul, iero-
monahul Serafim, în fa a c ruia un c lug r de la Optina s-a plecat în 
mţdă prţfetică şiă deă laă careă aă luată biŢecuvâŢtareă preţ easc  pe vremea 
când stare ul avea doar cinci ani; ştimădespreăactivitateaădiŢăcatacţmbeă
a acestui p rinte Serafim în 1941, când a p storit o turm  chiar în cata-
combe, mergâŢdădiŢăţraşăîŢăţraşăşiăsc pând în chip minunat de poli ia 
secret , care îl c uta permanent. Poate c  într-ţă ziă vţmă ştiă dac  acest 
episcop Serafim de ast zi este acel copil al M n stiriiăOptiŢaăşiăalătradi i-
ei ei de stare i, careă iŢe vieăSfâŢtaăRusieăchiarăşiăîŢăîmp r ia ateismu-
lui. 

F r  îndoial , p rintele Ghenadie, în acord cu practica sovietic , 
este supus la tratamente crudeăşiălaătţrturi, atât pentru a fi f cut s  dez-
v luie numele altor membri ai Bisericii din catacombe, cât şiăîŢăgeŢeral, 
ca o pedeaps  pentru „crimele” împotriva statului sovietic. To iăcreştiŢiiă
ţrtţdţcşiă c rora le pas  de fratele lor care sufer  ar trebui s  fac  ru-
g ciuni fierbin i pentru bun stareaăşiămâŢtuireaălui. 
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41. Biserica din catacombe, 1979 

UN INTERVIU CU ALEXANDER ANDREEVICI CERNOV37 
 

A. A. Cernov, emigrant rus în Bulgaria înainte de cel de-al Doilea 
R zboi Mondial, liceŢ iat îŢăteţlţgieăşi filosofie alăUŢiversit ii din Sofia, a 
fost arestat de trupele sovietice ocupante în timpul r zboiului pentru 
activit ile sale politice anti-sţvieticeăşiăaăpetrecută35ădeăaŢiăîŢăURSS, 15 
dintre ei în lag reăşiă20ăliteralmeŢteă„îŢăcatacombe”, înainte de a i se per-
mite s  p r seasc  ara – destul de recent. În cei 20 de ani ai s i de 
„libertate”ă elă aă fţstă în leg tur  strâns  cu Biserica din catacombe din 
Rusia, şiă iŢfţrma iile despre ea oferite în acest interviu sunt cele mai 
recente pe care le avem de la un membru real al acestei Biserici. 

Întrebare: Cum a i intrat în Biserica din catacombe? 
R spuns: Am cunoscut reprezentan i ai acestei biserici în lag r, în 

aŢiiă ’40. Erau în închisoare pentru credin a lor, dară cţŢfţrmăaceluiaşiă
articol 5838. Cu ajutorul lor, când am plecat din lag r (în 1955) eram deja 
capabil s  iau leg tura cu Biserica din catacombe, şiă amămersă îŢă cata-
combe. Dac  Ţuăaşăfiăf cut aceasta, autţrit ile nu m-ar fi l sat în pace, 
dar dup  cum se vede, timp de dou zeci de ani am putut s  fac ceva. 

Când am intrat în Biserica din catacombe, concep ia mea despre 
via a în Uniunea Sovietic  era total inexistent . Pân  la urm , nu fuse-
sem niciodat  în afara închisorii în Uniunea Sovietic , şiăŢuăaveamăideeă
despre cum era via a acolo. În Biserica din catacombe eram complet as-
cuns, şiăamătr it literalmente între patru pere i. Nu am fost niciodat  sub 
cerul deschis, şiă sţareleă Ţuă aă str lucit niciodat  peste mine. Am aflat 
despre via a din afar  treptat, din relat rile altora, şiă îŢă timpulă câŢd 
eram transferat în noi locuri. Trebuia s  fiu transferat adesea: la cea mai 
mic  suspiciune de pericol asupra mea eram imediat transferat la mare 
distan , de regul , dintr-o republic  într-alta, la câteva mii de kilometri 
de ascunz toarea mea anterioar . Eram protejat foarte mult din pricina 
educa iei mele teologice, de vreme ce în Biserica din catacombe astfel de 
oameni sunt întotdeauna foarte pu ini.  

Întrebare: Spune i-ne, v  rug m, câteva cuvinte despre cum a 
ap rut Biserica din catacombe. 

R spuns: Biserica din catacombe a ap rut împreun  cu regimul so-
vietic, când primii preo iăşiăepiscţpiăauăfţstăexecuta i f r  proces, când au 
început s  distrug  bisericile, câŢdăcreştiŢiiăauăîŢceputăs  le ofere ad post 
celor care erau c uta i de persecutori. Patriarhul Tihon a în eles c  majo-

                                                 
37 Tradus din Posev, o revist ă luŢar ă publicat ă îŢă FraŢkfurt-pe-Main, octombrie, 
1979, pp. 140-146. 
38 Din CţŢstitu iaăsţvietic :ăpeŢtruă„activit iăaŢti-sţvietice”. 
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ritatea episcopilor erau amenin a i de moarte; pân  la urm , unde puteau 
fiăascuŢşiămitropoli ii, arhiepiscţpiiăşiăepiscţpiiăcareăerauăcunoscu i tutu-
ror? Prin urmare, recunoscând c  Biserica nu mai putea r mâne deplin 
deschis , Patriarhul Tihon aproape la fiecare slujb  hirotonea episcopi, 
chiarăşiăîŢăţraşeleămici.ăSeăcţŢsider  c  sub el au fost hirotoni i aproape o 
mie de episcopi39; ei se puteau pierdeăpriŢtreăţameŢiăşiăputeauăpuŢeăuŢă
început Bisericii din catacombe. Când Biserica oficial  a început în mod 
deschis s  coopereze cu comuŢiştiiă (îŢă 1927), atunci pentru Biserica din 
catacombe nu mai era nicio posibilitate de comuniune cu ea. 

Întrebare: Cum este organizat  Biserica din catacombe? 
R spuns: Esteămaiăuşţr de imaginat aceasta grafic: este o circumfe-

rin  mareăşiăceŢtrulăei.ăAceast  circumferin  este imensa multitudine de 
puncte sau celule ale Bisericii. Între aceste celule nu este nicio leg tur , 
dar toate sunt într-o unire de cuget cu „ceŢtrul”, într-o form  sau alta.  

Întrebare: Este interesant c  aceasta este similar  cu structura 
NTS (partid politic) din ar : aceleaşiăcelule, deşiăceŢtrulăesteăpesteăhţ-
tare. Acest tip de sistem de organizare a ţbştilţr din catacombe într-o 
ar  totalitar  noi îl Ţumimă „mţlecular”, întemeiat pe apari ia 

spontan  de puncte de opozi ie în ar . 
R spuns: Probabil c  acest lucru se petrece cumva de la sine, când 

cineva decide s  ac ioneze în catacombe. Celulele din Biserica din cata-
combe sunt de asemenea formate f r  niciun fel de ini iativ  de la cen-
tru.ăUŢăţmăpurăşiăsimpluăajuŢgeălaăcţŢcluziaăc  Biserica oficial  nu este 
Biserica. Este creat  de Partid, penetrat  de KGB. Începe s  se roage 
acas . Astfel, apareă „ţă cas -biseric ”, exact ca în vremurile apostolice, 
când Biserica lui Hristos era persecutat . Sfântul Apostol Pavel în epis-
tolele sale scrie exact aceste cuvinte: „bisericaădiŢăcas ”ă(Rţm.ă16: 5). Bi-
serica din catacombe este exact o mare mul imeădeă„case-biserici”.ăFie-
care din ei seă îŢgrijeşteăcel mai mult de felul în care s  fie p strat  se-
cret  şiăŢeţbservat . 

Aceast  întreag  mas  de celule tr ieşteăţăvia  variat : sunt unii 
care abia încep, darăsuŢtăşiăadev rate schituri de m n stire, unde slujbe-
le se fac f r  întrerupere, ziua întreag , an dup  an. Am putut s  fiu în 
câteva adev rate biserici din catacombe. Uneori astfel de biserici sunt 
cţŢstruiteă îŢăpeşteri.ăSuŢtă câtevaăgrupuriă îŢăcareămembrii Bisericii din 
catacombe duc un fel de via  monahal, şiăregimulăîŢsuşi, când îi desco-
per  din când în când, este uimit de modul în care tr iescăaceştiăţameŢi. 

                                                 
39 Acest Ţum răpare mare, chiarădac ăarăfiăs ăiŢcludemătţ iăepiscţpiiăhirţtţŢi iăîŢtre 
aŢiiă1920ăşiă1930.ăPrţbabilăŢuămaiămul iă300ădeăepiscţpiăŢeăsuŢtăcuŢţscu iăcuăŢumeleă
diŢă aceast  periţad , deşi, biŢeîŢ eles, Ţuă aveamă aprţapeă delţcă iŢfţrma iiă despreă
hirţtţŢiileăsecreteădiŢăaceast ăperiţad . 
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În Biserica din catacombe sunt reguli stricte de securitate. Pe 
scurt, aceasta este o mare organiza ie din catacombe care a ac ionat în 
URSSădejaădeăşaizeciădeăaŢi.ăBiŢeîŢ eles, nu se poate vorbi despre ea ca 
de un fel de organiza ie neschimb toare, mereuăaceeaşi.ăTţtulăseăschim-
b  în decursul timpului. Treptat, membrii ei se schimb , şiă regulile se 
schimb , de asemenea – ele devin mereu mai drastice. Biserica din cata-
combe se lupt  în aparen  s  nu se manifeste deloc, s  se men in ; prin 
urmareăŢuăesteăatâtădeăuşţrădeăg sit, şiăîŢăVest, cred, seăştieăfţarte pu in 
despre ea. În orice caz este un grup mare de oameni în care regimul nu 
este capabil s  p trund . Dar se fac încerc ri pentruă aceasta.ă ŞtiiŢdă
despre lipsa de preo i în Biserica din catacombe, regimul încearc  s  ne 
trimit  agen ii s i sub aparen a preo ilor. De exemplu, au fost cazuri 
câŢdăuŢiiădiŢăaceştiaăauăîŢcercatăs  seădeaădreptăiŢşiăcareăauăprimităpreţ-
ia de la Mitropolitul Filaret de New York. 

Dar în ciuda lipsei de preo i, Biserica din catacombe nu moare, aşaă
cum crede p rintele Dimitrie Dudko40. Scheletul ei r mâŢeăacelaşiă– şiă
ştiiŢdă istţriaă Bisericiiă ecumeŢice, nu ar trebuie subestimat  aceasta. 
Când preo ii nu s-au men inut pe pozi ie, atunci monahismul a p strat 
adev rul. S  n d jduim în Dumnezeu, toat  n dejdea noastr  este nu-
mai la Dumnezeu. Puterea Mea se des vârşeşteă îŢă sl biciune (II Cor. 
12: 9). În Biserica din catacombe este r m şi a Sfintei Rusii, pe care, în 
ciuda tuturor încerc rilor lui, regimul sovietic lupt tor împotriva lui 
Dumnezeu nu a fost capabil s  o anihileze pân  acum. 

Ştimă c  grani ele Bisericii nu corespund cu grani eleă Statului.ă Şiă
prin urmare, Biserica din catacombe se uit  cu n dejde şiăsperaŢ  la Bi-
sericaărus  din afara Rusiei. Când auzim o voce care spune c  probabil 
nu mai sunt episcopi în Biserica noastr  aici, noi le r spundem: Ei bine, 
avemăţă„rezerv  deăaur”ăacţlţ, în afara Rusiei. 

Întrebare: Tţtuşi, este vreo leg tur  între aceste celule care s  
dea cuiva dreptul s  vorbeasc  de existen a în URSS a unei Biserici din 
catacombe ca o anume unitate? 

R spuns: Da, f r  îndoial . Mai întâi de toate, sunt toate unite prin 
acceptareaă şiă evaluareaă vremurilţră Ţţastre caă „vremurileă din urm ”.ă
URSS este un fenomen spiritual pentru aceste vremuri din urm , care se 
reveleaz  într-o lupt  totalitarist  împotriva lui Dumnezeu. Este de în e-
les c  URSSăşi-a creat propria Biseric , de asemenea, dup  chipulăşiăase-
m narea sa.ăTipulădeă„Biseric ”ăsţvietic  slujeşteădţară laă îŢşelareăşiăŢuă
pentru satisfacerea c ut rilor religioase ale oamenilor. Când regimul va 
g si necesar, aceast  Biseric  va înceta s  existe. 

                                                 
40 Într-ţăscrisţareăpublicat ăanterior anul acesta în Possev, p riŢteleăDimitrieăaăscrisă
Ţuăc ăBisericaădiŢăcatacţmbe ar muri, ciămaiăsimpluăc ăareăpreaăpu iŢiăclericiăpeŢtruăaă
aveaăgrij ădeăŢevţileăpţpula ieiăţrtţdţxeăaăRusiei. 
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Întrebare: Cu toate acestea, de curând au avut loc schimb ri în 
aceast  biseric , şiă acţlţă suŢtă ţameŢiă respectabili, ca p rintele 
DimitrieăDudkţăşiăzeci de al i oameni asemenea lui. 

R spuns: Existen a în Biserica sovietic  a p rintelui Dimitrie Dudko 
şiăaltţraăcaăelăŢuăesteăţăapţlţgieăaăei.ăBisericaăsţvietic  nu s-a schimbat în 
esen  şiă r mâne crea ia regimului sovietic. Biserica din catacombe nu 
recuŢţaşte ŢiciăregimulăsţvieticăşiăŢiciăBiserica lui. Acestea sunt exact cele 
dou  condi ii de baz  care au dus la apari ia Bisericii din catacombe. 

Întrebare: Care este, în opinia dumneavoastr , num rul membri-
lor Bisericii din catacombe? 

R spuns: NimeŢiăŢuăştieăexact, dar presupun c  sunt milioane. V  
voi da cifre din raportul secret al inspectorului Comitetului central al 
Partidului comunist din URSS, E. N. Klimov, care este responsabil de 
verificarea activit ilor ateiste ale preo ilor. (Da, Ţuăesteăţăgreşeal : acti-
vit ile ateiste ale preo ilţr!)ăAcumăaprţapeăşaseăaŢi, la unul din rapoar-
tele sale secrete pentru înv tori (intrarea se f cea doar prin permis 
special), el a citat dou  cifre: 52ădeămiliţaŢeădeăeŢţriaşiăîŢăBisericaăţfi-
cial  şiă48ădeămiliţaŢeăîŢăBisericaădiŢăcatacţmbe.ăCumăauăfţstăţb inute 
acesteăcifreăşiăceăseăîŢ elege aici prin Biserica din catacombe, şiădac  re-
gimul include aici diferite secte de asemenea – aceasta nu pot s  o spun. 
Cu toate acestea, cred c  o astfel de divizare aăeŢţriaşilţrăîŢăBisericaădiŢă
catacţmbeăşiăBisericaăţficial  nu este pe deplin corect . Cunosc un ingi-
ner moscovit, de exemplu, care merge la slujbele Bisericii oficiale, dar nu 
se împ rt şeşte, şi, când în timpul cererilor se fac rug ciunile pentru gu-
vern, elăciteşteăprţpriaăluiăcerereăpeŢtruăceeaăceăesteăţpus.ăÎŢăvia a real  
Biserica diŢăcatacţmbeăşiăceaăţficial  se suprapun una peste alta, şiăesteă
imposibil s  faci o limit  între ele. 

Partea cea mai extrem  a Bisericii din catacombe sunt adev ra ii 
creştini ţrtţdţcşiă(ACO). Ei m-au primit deplin ca pe unul de-al lor, de 
vreme ce nu am avut niciun fel de leg turiăcuăregimulăşiăŢuăaveamăŢiciă
m car un tichet de muncitor. Dar nu acceptau niciun fel de comunist în 
grupul lor. Pentru mine, aceast  limitare – calitatea de membru de Par-
tid – nu ar trebui s  fie o descalificare. Dac  cineva nu accept  comuŢiş-
tii, acest lucru însemn  c  nu le recuŢţaşteămţdulădeăaăexistaăşiăesteăex-
clus din partid. P rintele Vasile, un ieroschimonah din catacombe, acum 
trecut la Domnul, a relatat cum printr-un fiu duhovnicesc al s u un 
membru de partid dintr-o pozi ie înalt  aăapelatălaăelăşiăi-a cerut s  vin  
s -i dea Împ rt şaŢiaăşiăchiarăi-a trimis maşiŢaăsaăŢţaptea pentru el. În 
casaăacestuiăţmăerauăŢişteăsplendide icoane foarte vechi şiăţăcaŢdel .ăŞiă
acest membru de partid a spus: „Teărţg, judec  singur: dac  este esen ial 
s  p r sesc partidul, voi p r siă partidulă mâiŢe.ă Ştiuă ceă vaă îŢsemŢaă a-
ceasta pentru mine. Dar dac  este posibil – atunci las  tţtulăaşaăcumăes-
te, pentru c  în suflet nu sunt absolut deloc comuŢist”. 
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Întrebare: Spune i-ne, v  rug m, câteva cuvinte despre ultimul 
dumneavoastr  arest la Kiev (în 1975). 

R spuns: În câteva cuvinte, am fost arestat pentru publica ii religi-
oase samizdat. Nu au g sit nimic la mine, de vreme ce am fost arestat pe 
tren, dar au g sit în casa lui P.P. Savi ki una dintre lucr rile mele istori-
co-religioase. La interogatoriu am spus urm toarele: „Aiciăave i esen a 
crimei mele. Este o lege, şiăjudeca i-m  dup  aceast  lege, dar voi vorbi 
dţarădespreămiŢeăîŢsumiăşiăŢuădespreăaltciŢeva”.ăŞiăastfel nu au putut s  
scoat  nimic deălaămiŢeăşiăamăfţstădiŢăŢţuătrimisăîŢălag r. 

Dac  ar trebui s  compare cineva lag releă sţvieticeă diŢă aŢiiă ’50ă şiă
celeădiŢă’70, eu m-am sim it mai bine în primele – şiădţarăpeŢtru c  eram 
mai tân r atunci. Pentru str ini condi iile din lag r sunt mai bune decât 
cele obişnuite; darăruşiiăsuŢtăŢec ji i toat  ziua cu microfoanele: de dimi-
nea  pân  seara, din zi în zi, aceleaşiăcâŢteceă sţvietice.ăAceastaă te obo-
seşteăfţarteămult, de vreme ce nu este niciun loc unde s  scapi de ele. 

Întrebare: Cum a iăreuşităs  ajunge i în Vest? 
R spuns: Mai întâi de toate, aceasta a fost o minune a milei lui 

Dumnezeu. Eu, ca persoan  f r  cet enie, fiind lipsit în Uniunea Sovie-
tic  de cet enie str in , m-am luptat mai mult de un an s  plec din 
URSS. I-am scris de trei ori lui Brejnev ceva de felul acesta: „NuăsuŢtă«al 
vostru» şiăŢuăvţiăfiăŢiciţdat  «al vostru». Îi trimite i pe «aiăvţştri» din 
ar  lipsindu-i de cet enia sovietic . Cu mine este mai simplu – nu tre-

buie s  m  lipsi i de nimic. Pentru voi sunt un fel de corp str in. Da i-mi 
libertate! Am fost lipsit de libertate deja de 35 de ani. Sunt deja un om 
b trâŢăşiăbţlŢav.ăAici, nu am pe nimeni, dar acolo am rude. Am fost deja 
în lag re de dou  ori. Trebuie s  aşteptăţăaătreiaăţar ?» 

ŞiăamăplecatăîŢăprimulărâŢdăpeŢtruăurm torul motiv: Ni se p rea c  
peste hotare oamenii nu în elegeau situa ia Bisericii din catacombe în 
URSS. Biserica din catacombe este antipodul Bisericiiăsţvietice.ăAşăvreaă
s  dobândesc acest rezultat: ca în afara Rusiei, cel pu in, s  fie acceptat  
un fel de formulare oficial  a unei abord ri diferite fa  de Biserica ofi-
cial , pe de o parte, şiăfa  de Biserica din catacombe, pe de alt  parte. 

AmăvţrbităcuăŢişteăreprezeŢtaŢ i sus-puşiăaiăBisericiiădiŢăafaraăRu-
siei, dar din nefericire nu am ob inut o leg tur  deplin . Dar voi c uta 
în elegere, o discu ie cţŢstructiv , dac  sunt în stare. Sunt un reprezen-
tant neimportant al Bisericii din catacombe, dar îi sunt foarte îndatorat. 
Şiă Ţuă pţtă reŢuŢ a la aceste pozi ii – pân  la urm , oamenii tr iesc pe 
cont propriu acolo, şiăpeŢtruăeiăatâtădeămul i muceniciăşi-au v rsat sân-
gele.ăŞi îndr znesc s  v  asigur c  oamenii din catacomb  sunt de ordi-
nul milioanelor. 



488 
 

 
42. Eugen Vagin 

CÂTEVA CUVINTE DESPRE  
BISERICA DIN CATACOMBE ÎN URSS 

 
Eugen Alexandrovici Vagin aăfţstăuŢulădiŢtreăfţŢdatţriiăşiămembriiă

activiăaiă„UŢiuŢiiăcreştiŢ-sociale aătuturţrăruşilţrăpeŢtruăeliberareaăpţpo-
rului”, un mic grup de oameni din Leningrad care au încercat s  se întoar-
c  la r d ciŢileăţrtţdţxeăşiăŢa iţŢaleăaleăpţpţruluiărusăşiăauăvisatălaăelibe-
rarea Rusiei de comunism (dar f r  niciun plan practic pentru aceasta). 
În 1967, Uniunea a fost descoperit  deăKGBăşiămembriiăeiăauăfţstăaresta iăşiă
trimişiăîŢălag re de concentrare. Dup  isp şireaătermenului, Vagin a emi-
grat în Vest, unde lucreaz  activ pentru informarea emigran ilor ruşiăşiăa 
Vestului despre starea lucrurilor în Uniunea Sovietic . 

 
Cât de mul i? Sunt mul iăaceştia?ăAceastaăesteăţăîŢtrebareăcţŢstan-

t  (şiăfireasc )ăcâŢdăseăvţrbeşteădespreă„dizideŢ i”, despre persecutarea 
crediŢciţşilţr, despre de inu i...  

EuăamăcuŢţscutăşiăamăvţrbităcuăaproximativ dou zeci de reprezen-
tan iă aiă aşa-numitelor grupuri ale Bisericii din catacombe (vorbesc aici 
exclusivădespreăcreştiŢ-ţrtţdţcşi, f r  s  m  refer la romano-catţliciăşiă
unia i, careă şiă eiă auă „catacţmbele”ă lţr).ă ÎmpreuŢ  cu ei, dac  se includ 
numele celor pe care i-au men ionat sau despre care au vorbit, num rul 
dep şeşteăţăsut . 

Aici este ceea ce m-a interesat în mod deosebit în relat rile Adev -
ra ilor CreştiŢ-OrtţdţcşiăPribegi (unul dintre grupurile ortodoxe din ca-
tacombe). În cea mai mare parte, conform conceptelor lor religioase, ei 
tr iesc f r  documente, nu folosesc bani sovietici (v zând în ambele pe-
cetea lui antihrist). Atât prin caracterul misiunii lor, precumăşiădiŢăŢece-
sitate practic , ei sunt obliga i în permanen  s  r t ceasc : s  mearg  
din loc în loc, s  se ascund  de autorit i.ăŞiăîŢăpermaŢeŢ  şiăpesteătţtăeiă
g sesc oameni care simpatizeaz  în mod activ cu ei: care îi ajut  mate-
rial, îi ascund în caz de nevoie, particip  la rug ciunile comune. Acesta 
este p mântul cel bun în care s mân a predicii este aruncat , care aduce 
road  însutit pentru fiecare cuvânt. Acest lucru deranjeaz  autorit ile 
sovietice mai mult decât orice altceva. Evident acesta este motivul pen-
tru care s-a pus în scen  procesul-spectacol de la Alma-Ata la începutul 
anilor 1960 împotriva unui grup de adev ra iă creştiŢiăţrtţdţcşiăpribegi 
cţŢduşiădeăMiŢaăBţgatyrevă (descrisă îŢă jurŢalulăŞtiiŢ  şiă religie, 1964, 
nr. 7, p. 24), pe care l-am întâlnit în lag rul Mordovo în 1968-69. 

A ţferiăţă„paŢţram ”ăa situa iei actuale a Bisericii din catacombe 
în Uniunea Sovietic  este dificil din multe motive. Mai întâi de toate, bi-
neîn eles, am la dispozi ia mea doar o parte din informa iile legate de 
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acest subiect. Mai departe, nu am dreptul nici m car s  numesc toate 
numele cunoscute mie. În lag rele de concentrare, membri ai Adev ratei 
Biserici Ortodoxe desf şţar  ţălucrareăreuşit  şiărţdŢic  în a-i atrage pe 
oameni în rândurile lor; în cea mai mare parte converti ii (care nu sunt 
întţtdeauŢaăşiăîŢămţdăexclusiv oameni tineri) devin adep i secre i ai Bi-
sericiiădiŢăcatacţmbe.ăŞiăbiŢeîŢ eles, arăfiăŢebuŢescăşiăprematurăs  fie in-
dicate regiunile geografice unde se g sescă crediŢciţşiiă cuă adev rat or-
tţdţcşiăcuăscţpulădeăaă fiăaprţapeăuŢiiădeăal ii. F r  îndoial , unele din 
aceste regiuni sunt cunoscute KGB-ului, dar în niciun caz nu cred c  
toate sunt cunoscute. 

Chestiunea ierarhiei Bisericii din catacombe este una foarte im-
portant . De la mai multe persoane, inclusiv r posata A. S. Dubina, care 
a murit în lag r vara trecut , am auzit relatarea dramatic  despre vâr-
stnicul Vl dic  Serafim, care tr ia în anii ’30ă în regiunea Harkov. El a 
tr it literalmente în catacombe – într-o pivni  special amenajat  a unei 
case de ferm . Aici se ineau regulat sfintele slujbe ale tihoni ilor (adep-
ii Patriarhului Tihon), şiătţtăaiciăaămurităşiăvl dica. Trupul s u a r mas 

nestricat pentru mai multe zile, şiă vesteaă despreă aceastaă s-a r spândit 
atât de mult, îŢcâtăaăajuŢsăşiălaăNKVD.ăUŢăgrupădeăcekiştiăauăatacat prin 
surprindere şiăauăf cut o perchezi ie; ei au scos trupul Vl dic i Serafim 
din pivni  şiăl-au dus cu un vagon, ŢimeŢiăŢuăştieăuŢde. 

Prieteni de-ai mei din lag re mi-au relatat cum în timpul r zboiu-
lui un episcop vârstnic i-a binecuvântat s  nu pun  mâna pe arme şiăs  
nu apereă„cuceririleădiŢăţctţmbrie”.ăEiăŢuăi-au men ionat numele. Pen-
truăacestărefuzăîŢtregulăgrupă(şapteăb rba i) a fost condamnat s  fie îm-
puşcat.ăŞiădţarăpriŢăabrţgareaă„m surii extreme de pedepsire”ă(îŢlţcuit  
prin 25 de ani de lag r) au fost salva i de la moarte. 

Ieromonahul Mihail Vasilievici Erşov, pe care mul iă îlă Ţumeauă şiă
„vl dica”, nu era episcop. El a murit într-un spital de lag r (districtul 
Tenguşev, gara Baraşevo) în 1974, îŢăziuaăSfiŢteiăTreimiăşiăevideŢtăaăfţstă
înmormântat în cimitirul lag rului din apropiere. O informa ie recent  
din URSS despre ieromonahul Erşţv, despre care se presupune c  dup  
43 de ani de deten ie a fost dus într-un spital de psihiatrie din Kazan, 
este în mod evident bazat  pe o în elegereăgreşit  – în mod evident aces-
ta era altcineva. Întâmpl tor, ŢuăştiuădeăuŢăaltăcrediŢciţsăcuăuŢătermeŢă
de condamnare atât de astronomic într-un lag r! 

Nu m  îndoiesc c  suŢtăchiarăşiăacumăepiscţpiăîŢăBisericaădiŢăcata-
combe, deşiăŢum rul de opt sau doisprezece men ionat, se pare, de c tre 
A.E. Levitin-Krasnov într-unul din interviurile sale mi se pare a fi exage-
rat. Dar exist  altceva care merit  aten ie: ştiuăsigurăc  printre ierarhii 
Patriarhiei Moscovei sunt unii care simpatizeaz  în mod activ cu Adev -
rata Biseric  Ortodox . Aceast  aser iune poate s  par  paradoxal , pen-
tru c  ABO în întregime renun  la ierarhia „Bisericiiăsţvietice”ăşiăchiară
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le interzice adep ilor ei s  frecveŢtezeă sfiŢteleă slujbeă îŢăbisericileă „lţr”.ă
Cu toate acestea, pozi ia individual  a creştinilor din catacombe este 
mai blând , şiăpţateăc  esteăşiămaiăîŢ eleapt . 

Unde îşiă desf şţar  slujbeleă bisericeştiă creştiŢiiă diŢă catacţmbe?ă
Din ceea ce mi s-a spus, ştiuăc  înainte de r zboi ele erau s vârşite, pe 
teritoriul de ast zi al RASS T tare, în aer liber, lâng  izvoare, în p duri. 
Aceste sfinte slujbe adunau o mul imeă deă crediŢciţşi.ă Participareaă laă
acestea era strict pedepsit : din când în când grupuri de mili ieni erau 
posta iă laă lţcurileă deă „îŢtruŢire”, care deveniser  bine cunoscute. Prin 
urmare, aceste locuri trebuia s  fie schimbate. În prezent, cel mai adesea 
se adun  îŢăcaseleăţameŢilţră„lţr”, în subsoluri special amenajate ca bi-
serici-case. Nu sunt rare nici micile m n stiri, tot de tip catacomb . 

În condi ii de lag r trebuia s  ne gândim la toate mijloacele posibi-
le de s vârşireăa rug ciunii publice. Cel mai adesea ne rugam sub cerul 
liber în grupuri de trei sau patru oameni, caă şiă câŢdăŢe-am fi plimbat, 
pentru a nu atrage nici cea mai mic  aten ie.ăUŢeţriăreuşeamăs  ne adu-
n m într-o „zţŢ  deăprţduc ie”, într-o barac  mare acoperit  dup  ter-
minarea lucrului. Acest lucru era posibil doar atunci când se lucra în 
schimbul doi, când controlul era pu iŢă maiă slabă şiă supraveghetţriiă nu 
ap reau atât de des. 

În ajunul marilor s rb tori – în special în ziua luminoasei Învieri a 
lui Hristos – ne adunam în grupuri de câte opt sau nou  în cl diri auxili-
are, înainte de timpul de trezire, pentru treizeci sau patruzeci de minute, 
nu mai mult. La astfel de întâlniri se citea întotdeauna Evanghelia, de 
obicei pe rând de to i cei prezen i; rug ciunile erau de asemenea citite, şiă
eraăşiăţămas  comun . 

La rug ciuni îi pomeneam f r  greşă(acesteămici c r i de pomenire 
ni se d deauăpeŢtruăaăscrieă„prţpriileăŢţastre”ăŢumeăîŢăele)ăpeătţ i mem-
brii familiei ariste asasinate, pe preafericirea sa Patriarhul Tihon, pe 
Mitropolitul Vladimir (Bogoyavlenski) al Kievului, asasinat, şiăciteamăţă
lung  list  deă„tihţŢi i”ăcareăauămurităşiăauăfţstămartiriza i în lag reăşiăîŢ-
chisori. Listele de nume variau, de vreme ce îi pomeneam pe cei pe care 
îiăcuŢţşteamăpersţŢal.ăMembriiăfamiliilţrăŢţastreăşiărudeleăŢţastreăceleă
mai apropiate erau de asemenea pomenite. În rug ciunile pentru vii era 
sugerat s -i pomenim mai întâi de toate pe p rin iiăŢţştriăşiăpeăp rintele 
nostruăduhţvŢicesc.ăAmădată şiă pesteă listeă cuă pţmeŢireaă Mitropolitului 
Filaret al Bisericii ruse din afara Rusiei. Informa iileă despreă „karlţvi-
işti”41, bineîn eles, suŢtă iŢcţmpleteă şiă Ţuă îŢtţtdeauŢaă exacteă îŢă lag re 

(şiăîŢăgeŢeralăîŢăUniunea Sovietic ); dar, în ansamblu, atitudinea adev -
ra ilţrăţrtţdţcşiăfa  de ea este în întregime binevoitoare. 

                                                 
41 UŢăŢumeădatăBisericiiăruseădiŢăafaraăRusieiădeăc treăduşmaŢiiăei, luatădeălaăţraşulă
din Iugoslavia care a fost sediul ei între aŢiiă1920ăşiă1930. 
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Ce influen  areăBisericaădiŢă catacţmbeăasupraă crediŢciţşilţră ţr-
tţdţcşiăîŢăgeŢeral?ăOameŢiiăştiuădespreăea, dar nu îndeajuns: nu exist  
aproape deloc informa ii în pres , şiă îŢăprţgrameleă ruseăde radio occi-
dentale nu este aproape nimic despre aceast  Biseric . Credinciţşiiădin 
rândurile tinerilor educa i – şiăaceştiaăauădeveŢitădiŢăceăîŢăceămaiămul i 
în ultimii ani – arat  mare interes fa  de subiectul persecu iilor religi-
oase; aici se lovesc de chestiunea Adev ratei Biserici Ortţdţxeăşiăvţrăs  
ştieămaiămulteădespreăea.ăArătrebuiăremarcatăc  mul i tineri educa i sunt 
dezgusta iădeăacceŢtuatulă„aŢti-intelectualism”ăalăadev ra ilţrăţrtţdţcşi. 

Acestă„aŢti-iŢtelectualism”ăiaăfţrmaăuŢeiăcţŢştieŢteăŢebuŢiiăpeŢtruă
Hristos. Accentuez: cţŢştieŢt . Mi s-a spus despre aceasta de c tre unul 
diŢăceiămaiăremarcabiliăcreştiŢiăţrtţdţcşiăpeăcareăamăavutăpl cerea s -l 
întâlnesc – m  refer la V.V. Kalinin. El petrecuse deja 25 de ani în deten-
ie. Comportamentul s u era o negare radical  a întregului stil de via  şiă

de gândire legat de regimul politic actual cu adev ratădiabţlic.ăŞiăaceast  
form  de conduit  ŢuăesteăîŢăŢiciuŢăcazăuŢăsimpluă„prţtestăpţlitic”. 

Sentimentele monarhiste, care domin  printre membrii Adev ratei 
Biserici Ortodoxe, stârnesc simpatii în cercurile de tineri; tinerii sunt de 
asemenea binevoitori fa  de ei, pentru c  şi-au ales de bun  voie calea 
suferin ei, cu r bdare purtând de decenii crucea muceniciei. 

To ii adev ra iiăţrtţdţcşi, într-o m sur  sau alta, sunt caracteriza i 
de un sentiment de exaltare na ional  şiăduhţvŢiceasc . Acest lucru se 
simteăîŢămţdădeţsebităîŢă„TestameŢtul”ăluiăM.V.ăEjov, publicat în Via a 
rus  (7 iulie, 1977). To i membrii acestei Biserici, chiară şiă ceiă „Ţeedu-
ca i”, sunt caracteriza i de o deosebit  durere cu privire la soarta Rusiei, 
care este plasat  de ei în centrul tuturor evenimentelor mondiale (acest 
lucru este adesea interpretat într-un mod foarte original, întotdeauna în 
tonalit i apocaliptice, eshatţlţgice).ă „Rusismul”ă lţră Ţuă esteă dispusă îŢă
mod agresiv împotriva altor na iuŢiăşiăpţpoare, ci, discretăşiăîŢăcţŢversa-
iiăcţŢfideŢ iale,ăeste acceptat caăsemŢăalăuŢeiă„alegeriăspeciale”.ăAmăau-

zit adesea în mijlocul lor vechiul proverb, aplicat la soarta Rusiei: „Peăci-
ŢeăiubeşteămaiămultăDumŢezeu, peăacelăîlăpedepseşteămaiămult”. 

„IŢtţleraŢ a”ăreligiţas  a membrilor ABO este special . Astfel, de 
exemplu, ei sunt absolut intoleran i fa  deă„Bisericaăsţvietic ”.ăPeŢtruă
ei este imaginea prostituatei din s lb ticie de peă fiaraă rţşieă (Apţc.ă 17: 
2-3). Dar atitudinea lor fa  de catolici – tovar şiiălţrădeăsuferiŢ  – este 
nu numai lipsit  de orice fel de ostilitate, ci se distinge printr-o c ldur  
sincer  special  şiăpriŢăur ri de bine. Acest lucru este observabil în spe-
cial printre b trânii de inu i, care au p timit multe suferin e comune 
împreun  cu ei. Pentru cei tineri acesta a fost un minunat exemplu. 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

VI 
Documente ale  

Bisericii ruse din diaspor  
despre Biserica din catacombe 

 
 
 
 

Ne înclin m cu respect în fa a îndr znelii voastre 
 şiăv  spunem ca fra i mai mici: Voi sunte i lumina 

 lumii contemporane care a r t cit  
şiăzaceăîŢăp cat. Voi sunte i sarea p mântului.  

Voi sunte i acei zece drep i pentru care  
Domnul rabd  p catele noastre. 

 
Epistola Sinodului liber al episcopilor  

Bisericii din diaspţr , 1975 
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43. Epistola Mitropolitului Filaret către 

episcopii ortodocşi şi către toţi cei cărora le pasă 
de soarta Bisericii Ruse42 

 
Zilele trecute, guverŢulăsţvieticădiŢăMţscţvaăşiădiferiteăp r i ale lu-

mii au s rb torit o nou  aniversare a Revolu iei din octombrie 1917, care 
l-a adus la putere. 

Noi, pe de alt  parte, ne amintim în aceste zile de începutul dru-
mului crucii pentru Biserica Ortodox  Rus , peste care au c zut, din acel 
moment, toate puterile iadului. 

Întâmpinând rezisten  din partea arhip storilor, a p stţrilţrăşiăaă
laicilor cu suflet tare, puterea comunist , în lupta ei cu religia, a început 
chiar din primele zile încercarea de a sl bi Biserica nu doar omorându-i 
pe aceia dintre liderii ei care aveau sufletul mai puternic, darăşiăpriŢăin-
termediul cre rii în mod artificial a unor schisme. 

Astfel a ap rutăaşaăŢumitaă„Biseric  vie”ăşiămişcareaădeăreîŢŢţire, 
care avea caracterul unei biserici legate de reforma protestant-comu-
nist . În ciuda sus inerii guvernului, aceast  schism  a fost zdrobit  de 
puterea intern  aăBisericii.ăEraăpreaăclarăpeŢtruăcrediŢciţşiăc  „Bisericaă
reînnoit ”ăŢuăeraăcaŢţŢic  şiăalteraăţrtţdţxia.ăDiŢăacestămţtiv oamenii 
nu au urmat-o. 

A doua încercare, dup  moartea PatriarhuluiăTihţŢăşiădup  aresta-
rea loc iitorului tronului patriarhal, Mitropolitul Petru, a avut un succes 
mai mare. Puterea sovietic  aăreuşităîŢă1927ăs  dezbine în parte unitatea 
intern  a Bisericii. Prin închisoare, tortur  şiămetţdeăspeciale, a lovit vo-
in a vicarului loc iitorului patriarhal, Mitropolitul Serghie, şiă aă ţb inut 
de la el proclamarea unei declara ii de loialitate total  a Bisericii fa  de 
puterea sovietic , chiar pân  acolo încât bucuriileă şiă succeseleă Uniunii 
Sovietice erau declarate de mitropolităcaăfiiŢdăbucuriileăşiăsucceseleăBise-
ricii, iarăeşecurileăUŢiuŢii, eşecurile ei. Ce poate fi mai blasfemator decât 
o astfel de idee, care a fost cu dreptate categorisit  atunci ca o încercare 
deă aă uŢiă lumiŢaă cuă îŢtuŢericulă şiă peăHristţsă cuăVeliar.ăAtâtă Patriarhul 
Tihon, câtăşiăMitropolitul Petru, precumăşiăal ii care au fost loc iitori ai 
tronului patriarhal, au refuzat – mai înainte – s ă semŢeze o astfel de 
declara ie, fapt pentru care au fost aresta i, îŢchişiăşiăexila i. 

Protestând împotriva acestei declara ii – care a fost proclamat  
doar de Mitropolitul Serghie singur, f r  acordul majorit ii oprimate a 

                                                 
42 Rusiaăţrtţdţx , 1965, nr. 22. 
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episcopatului Bisericii ruse, înc lcând astfel Canonul apostolic 3443 - 
mul i episcopi care se aflau atunci în câmpul de concentrare la Solovki44 
i-au scris mitropolitului: „OriceăcţŢducereăpţateăluaăuŢeţriădecizii care 
suŢtăprţsteşti, nedrepte, crude, fa  de care Biserica este for at  s  se su-
pun , dar de care ea nu se pţateăbucuraăşiăpeăcareăŢuă leăpţate aproba. 
Una din intele guvernului sovietic este extirparea religiei, dar Biserica 
nu poate s -i recunoasc  succeseleăşiădirec ia ca fiiŢdăprţpriileăsuccese”ă
(Scrisoare deschis  din Solovki, 27 sept. 1927). 

Majoritatea curajoas  a fiilor Bisericii ruse nu a acceptat declara ia 
Mitropolitului Serghie, considerând c  o unire a Bisericii cu necredincio-
sul stat sovietic, care avea ca scop anihilarea creştiŢismului în general, 
nu putea exista din principiu. 

Dar cu toate acestea, s-a produs o schism . Minoritatea, acceptând 
declara ia, a format o administra ie central , aşaă Ţumitaă „Patriarhie 
moscovit ”, care, în timp ce era aparent recunoscut  oficial de c tre au-
torit i, în fapt nu primea niciun drept legal de la ei; deoarece ei conti-
nuau acum, f r  nicio împotrivire, cea mai crud  persecu ie a Bisericii. 
În cuvintele lui Iosif, Mitropolitul Petrogradului, Mitropolitul Serghie, 
proclamând declara ia, a intrat pe calea unuiă „mţŢstruţs arbitrariu, a 
linguşelii, şiă aă tr d riiă Bisericiiă peŢtruă iŢtereseleă ateismuluiă şiă peŢtruă
distrugereaăBisericii.” 

Majoritatea, renun ând la declara ie, a început o existen  eclezial  
ilegal . Aproape to i episcopii au fost tortura iă şiă ţmţrâ i în centre de 
exterminare, priŢtreăeiăşiăMitropolitul-loc iitor Petru, Mitropolitul Chiril 
al Kazanului, care era respectat de c tre to i, şi Mitropolitul Iosif al Pe-
trogradului, careăaăfţstăîmpuşcatămţrtalălaăsfârşitulăaŢului 1938, precum 
şiămul i al iă episcţpiă şiămiiădeăpreţ i, c lug ri, c lug ri eă şiămireŢiă cu-
rajţşi.ăAceiăepiscţpiăşiăclericiăcareăîŢămţdămiraculţsăauăr mas în via  au 
început s  tr iasc  ilegală şiă s  s vârşeasc ă sfintele slujbe în secret, 
ascunzându-se de autorit i, îŢă acestă felă luâŢdă Ţaştereă Bisericaă diŢă
catacombe în Uniunea Sovietic .  

Pu iŢeăveştiădespreăaceast  Biseric  au ajuns în lumea liber . Presa 
sovietic  a p strat mult timp t cerea asupra ei, dorind s  dea impresia 

                                                 
43 Care spune: „Episcţpiiă fiec rui neam se cuvine s -lă recuŢţasc ă peă celă careă esteă
primulă îŢtreă eiă şiă s -l accepte în calitate de întâi-st t tţră şiă s ă Ţuă fac ă Ţimică f r ă
acţrdulăs u...  DarăŢiciăcelăcareăesteăprimulăs ănu fac ăcevaăf r ăacţrdulătuturor...”. 
44 Sţlţvki:ă IŢsuleleă Sţlţvetskiă îŢă Mareaă Alb , unde se afla una din cele mai mari 
m Ţ stiriă chiŢţviale.ă FţŢdat ă deă SfiŢ iiă Zţsimaă şiă Savatieă îŢă secţlulă ală XV-lea, 
M Ţ stireaăSchimb riiă laăFa ăeraă iŢimaă„TebaideiăŢţrdice”ăşiăţăsurs ădeă ilumiŢareă
creştiŢ ă şiă deă cultur ă peŢtruă tţateă regiuŢileă Ţţrdice.ă Dup ă Revţlu iaă diŢă 1917, 
guverŢulă sţvietică aă traŢsfţrmată m Ţ stireaă îŢtr-un lag r de concentrare pentru 
muŢc ă silŢic , uŢdeă auă murită miiă deă clericiă şiă deă laiciă ŢeviŢţva i, îmbţg iŢdă cuă
sângele lor mucenicesc deja bogata hagiografie a sfintelor insule. 
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c  to iă crediŢciţşiiă diŢă URSSă st teau în spatele patriarhiei moscovite. 
Chiar au încercat s  nege complet existen a Bisericii din catacombe. 

Dar atunci, dup  mţarteaăluiăStaliŢăşiăprezeŢtareaăactivit ii sale, şiă
în special dup  c derea lui Hruşciţv, presa sovietic  a început s  scrie 
din ce în ce mai des despre Biserica secret  din URSS, numind-o „secta” 
Adev ra ilor creştiŢiăţrtţdţcşi. Aparent era imposibil s  se mai p stre-
ze t cerea despre ea; este prea numeroas , şiăalarmeaz  prea mult auto-
rit ile. 

ÎŢămţdăŢeaşteptatăîŢăDic ionarul ateist (ap rutălaăEdituraăLitera-
turii Politice de Stat, Moscova, 1964), la pp. 123ăşiă124, Biserica din cata-
combe este discutat  îŢă mţdă deschis.ă „Adev ra iiă creştiŢiă ţrtţdţcşi”, 
citim în Dic ionar, „repreziŢt  o sect  ortodox , ap rut  în anii 1922-24. 
A fost organizat  în 1927, când Mitropolitul Serghie a proclamat princi-
piul loialit ii fa  de puterea sovietic .”ă „ElemeŢteă mţŢarhiste”ă (amă
spuŢeăŢţiăecleziale)ă„uŢiŢdu-se în jurul Mitropolitului Iosif (Petrovici) al 
LeŢiŢgradului”ă (Petrţgradului)ă „iozefi i”, sau, dup  cumă spuŢeă acelaşiă
dic ionar, „tihţŢi i”, „auăfţrmatăîŢă1928ăuŢăceŢtruădeăcţŢducere, Adev -
rata Biserica Ortodox , şiăaăuŢitătţateăgrupurileăşiăelemeŢteleăcareăerauă
împţtrivaăţrdiŢiiă sţvietice”ă (putemăad uga de la noi, ordinii „ateiste”).ă
„Adev rata Biserica Ortodox  a îndreptat spre sate o mul ime de c lu-
g riăşiăc lug ri e”, în cea mai mare parte preo i bineîn eles, ad ug m din 
nou, care s vârşeauăsfiŢteleăslujbeăîŢăsecretăşiă„cţŢduceauăţăprţpagaŢd  
împţtrivaă cţŢduceriiă Bisericiiă Ortţdţxe”, adic , împotriva patriarhiei 
moscovite care capitulase în fa a puterii sovietice, „f când apel la oa-
meni ca s  nu se supun  legilţrăsţvietice”, care sunt direc ionate, cât se 
poate de evident, împotrivaăBisericiiăluiăHristţsăşiăaăcrediŢ ei. 

Dup  m rturiaă„Dic iţŢaruluiăateist”, adev ra ii creştiŢiăţrtţdţcşi 
auăţrgaŢizată şiă auă cţŢtiŢuată s  ţrgaŢizezeă „case”, adic  bisericiă şiăm -
n stiri secrete, în catacombe... p strâŢdădepliŢădţctriŢaăşiăcultulăţrtţdo-
xiei.ăEiă„ŢuărecuŢţscăautţritateaăpatriarhuluiăţrtţdţx”, adic , succesorul 
Mitropolitului Serghie, Patriarhul Alexei. 

„Str duindu-se s  îiă separe”ă peă adev ra ii creştiŢiă ţrtţdţcşiă „deă
influen a realit iiăsţvietice”, bineîn eles, în mare parte, de propaganda 
ateist , „lideriiălţr... fac uz de mitul lui Antihrist, care se presupune c  ar 
dţmŢiădejaăîŢălumeădiŢă1917”. Natura anti-creştiŢ  a puterii sovietice es-
te neîndoielnic  pentru orice persoan  careăgâŢdeşteăs n tos, şiăcuăatâtă
maiămultăpeŢtruăcreştiŢi. 

Adev ra ii creştiŢiăţrtţdţcşiă„deăţbiceiărefuz  s  participe la ale-
geri”, care în Uniunea Sovietic , o ar  privat  de libertate, suŢtăpurăşiă
simplul o înscenare, „şiălaăalteăfuŢc ii publice; ei nu accept  pensii, nu le 
permit copiilor lor s  mearg  laăşcţal  mai sus de clasa a patra...”. Aici se 
g seşteă ţăm rturie sovietic  Ţeaşteptat  despre adev r, la care nu mai 
este nevoie s  se adauge nimic. 



498 
 

Respectăşiăpre uire pentru creştiŢiiăcuăadev ratăţrtţdţcşi – eroi ai 
duhuluiăşiăm rturisitori, care nu s-au închinat în fa a groaznicei puteri, 
care nu poate s  steaădecâtăpriŢă terţareă şiă for  şiă careă s-aăţbişŢuită cuă
linguşealaăabject  aăsupuşilţrăei.ăCţŢduc torii sovietici se înfurie din ca-
uza faptului c  exist  oameni care se tem de Dumnezeu mai mult decât 
deăţameŢi.ăEiăsuŢtăŢeputiŢciţşiăîŢăfa a milioanelor de creştiŢiăcuăadev -
rat ortţdţcşi. 

Cu toate acestea, îŢă afar ă deă Adev rata Biserica Ortodox  din 
Uniunea Sovietic  şiăde Patriarhia Moscovei, care nu sunt în comuniune 
nici de rug ciuŢeăşiăŢiciădeăvreuŢăaltăfel, mai exist  şiăţăaătreiaăparteăaăBi-
sericii ruse – liber  de opresiune şiăde persecu ie din partea ateilor – Bi-
serica Ortodox  Rus  din afara Rusiei. Ea nu a rupt niciodat  leg turile 
duhţvŢiceştiăşiădeărug ciune cu Biserica din catacombe de acas . Dup  
ultimul r zboi au ap rut în str in tate mul i membri ai acestei Biserici şiă
au intrat în Bisericaărus  diŢăafaraăRusieiăşiăastfelăleg tura dintre aceste 
dou  Biserici a fost înt rit  şiămaiămult – o leg tur  care a fost sus inut  
clandestin pân  în prezent. Odat  cu trecerea timpului, devine din ce în 
ce mai puternic  şiămai stabil . 

Acea parte din Bisericaărus  care se afl  în diaspţr ăşiăesteă liber  
este chemat  s  vorbeasc  în lumea liber  în numele Bisericii perse-
cutate din catacombe în Uniunea Sovietic ; ea le descoper  tuturor cu 
adev rat tragicele condi ii ale crediŢciţşilţrădiŢăURSS, pe care puterea 
ateist  încearc  s  le ascund  cu atâta grij , cu ajutorul Patriarhiei Mos-
covei; eaăfaceăapelălaăceiăcareăŢuăşi-auăpierdutăruşiŢeaăşiăcţŢştiiŢ a de a-i 
ajuta pe cei persecuta i. 

De aceea este datoria noastr  sfânt  s  veghem asupra existen ei 
Bisericii ruse din afara Rusiei. Domnul, ştiutţrulăiŢimilţr, îŢg duiŢd ca 
Biserica Lui s  fie supus  la opresiune, persecu ie, şiăs  fie privat  de toate 
drepturile în necredinciosul Stat sovietic, ne-a dat Ţţu , exila ilor ruşi, în 
lumea liber  talantul libert ii, şiăElăaşteapt  de la noi s  înmul im acest 
talaŢtăşiăs  îlăfţlţsimăcuăîŢdemâŢare.ăŞiăŢuăavemădreptulădeăa-l ascunde în 
p mânt. Fie ca nimeni s  nu îndr zneasc  s  ne spun  c  trebuie s  facem 
aceasta, fie ca nimeni s  nu ne împing  spre un p cat de moarte. 

Pentru soarta Bisericii noastre ruse, episcţpiiă ruşiă suŢtăresponsa-
bili înaintea lui Dumnezeu, şiăŢimeŢiăîŢălumeaăaceasta nu ne poate eli-
bera de aceast  obliga ie sfânt . Nimeni nu poate în elege mai bine decât 
noi ce se întâmpl  în patria noastr , lucru despre care nu poate s  aib  
nimeni nicio îndoial . De multe ori str inii, chiarăşiăţrtţdţcşiăşiăceiă iŢ-
vesti iă cuă îŢalteă raŢguriăbisericeşti, au f cutămariăgreşeliă îŢă leg tur  cu 
Bisericaărus  şiăauătrasăcţncluzii false privind condi ia ei prezent . Dum-
nezeul meu, iart -le aceasta, deăvremeăceăŢuăştiuăceăfac! 

De aceea, fie c  ne place sau nu, Biserica Ortodox  Rus  din afara 
Rusiei va continua s  existeăşiăîşiăvaăridicaăvţcea în ap rarea credin ei. 
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Ea nu va t cea:  
1. Atâta timp cât puterea sovietic  va conduce o lupt  nemiloas  

împţtrivaăBisericiiă şiă aă crediŢciţşilţr, despreă careă şiă îŢtreagaăpres  so-
vietic  d  m rturie, cu excep ia Jurnalului Patriarhiei Moscovei. 

2. Atâta timp cât, cum vedem din m rturia aceleiaşiăprese, exist  în 
URSS o Biseric  cu adev rat ortodox  în catacombe, secret , prin pro-
pria ei experien  dând m rturie despre persecu iile împotriva credin ei 
şiădespreălipsaătţtal  a libert ii religioase. 

3. Atâta timp cât puterea sovietic  îi va for a pe ierarhii patriarhiei 
moscovite s  mint  îŢămţdămaŢifestăşiăs  afirme c  nu exist  persecu ii 
împţtrivaăBisericiiăîŢăURSSăşiăc  Biserica se bucur  chipurile de o liber-
tate deplin  în acord cu Constitu ia sovietic  (Mitropoli ii Pimen, Nico-
dim, Ioan din New York, arhiepiscopul Alexei şiăal ii). 

4. Atâta timp cât Jurnalul Patriarhiei Moscovei, la cererea autori-
t ilor, nu men ioneaz  nici m car o singur  biseric  închis  şiădistrus , 
îŢăvremeăceăziareleăsţvieticeăvţrbescădespreăsuteăşiămii. 

5. Atâta timp cât în URSS bisericile vor fi profanate de atei, fiind 
transformate în cinematografe, magazine, muzee, cluburi, apartamente 
etc., lucruri despre care sunt martori în via , îŢăpersţaŢeleăturiştilţrăca-
re au fost în Uniunea Sovietic . 

6. Pân  când miileădeăbisericiădistruseăşiăprţfaŢateăŢuăvţrăfiărestau-
rate ca biserici ale lui Dumnezeu. 

7. Pân  când reprezentan i în haine preo eştiăai patriarhiei mosco-
vite nu vor înceta s  se agite în lumea liber  în interesul puterii sovietice 
f r  Dumnezeu, în acest fel îmbr când lupul în piele de oaie. 

8. Pân  când ierarhii patriarhiei moscovite nu vor înceta negarea 
r ut cioas  aăteribileiăşiăgrţazŢicei devast ri a Lavrei Poceaev şiăaăaltţră
m n stiri, şiăŢuăvaăîŢcetaăaprţapeăcţmpletălichidareaăc lug rilor de aco-
lţă şiă aă teribileiă persecut ri a pelerinilor, pân  la ucidere (cum apar în 
scrisori din URSS)45. 

9. Pân  când preo ii acuza i de cur ile de judecat  sovietice nu vor 
primi dreptul de a se ap ra în mod liber prin presa sovietic . 

10. Pân  când nu va înceta calomniereaăşiă ridiculizareaăcrediŢ ei, a 
Bisericii, a preo ilor, aămţŢahilţră şiă aă crediŢciţşilţră creştiŢiă îŢăpresa so-
vietic . 

11. Pân  când nu se va da libertate fiec rui credincios din URSS 
s -şiăm rturiseasc  deschis credin aăşiăs  şi-o apere. 

12. Pân  când nu li seăvaăpermiteăţficialăcţpiilţrăşiă tiŢerilţrăs  îşiă
cunoasc  r d cinile credin ei, s  viziteze bisericile lui Dumnezeu, s  par-
ticipeălaăsfiŢteleăslujbeăşiăs  primeasc  Sfintele Taine.  

                                                 
45 A se vedea The Orthodox Word, vol. 1, nr. 3, p. 105ăş.a.m.d. 



500 
 

13. Pân  când nu li se va permite p rin ilţră careă suŢtă crediŢciţşiă
s -şiăboteze f r  piedici copiii şiăf r  a avea consecin e triste asupra vii-
toarelţrălţrăcariereăşiăasupraăfericiriiăpersţŢale. 

14. Pân  când p rin iiăcareăîşiăcrescăcţpiiiăîŢăcrediŢ  nu vor înceta 
s  fie acuza i c  îi ologesc, atât p rin iiăcâtăşiăcţpiiiăfiiŢdăpriva i de liber-
tateăpeŢtruăaceastaăşiăîŢchişiăîŢăspitaleădeăbţliăŢervţaseăsauăîŢăîŢchisţri. 

15. Pân  când libertatea de gândire, de exprimare, de ac iuŢeăşiădeă
vot nu vor fi date din nou nu doar fiec rui credincios, ciăşiăfiec rui cet -
ean al Uniunii Sovietice, maiă îŢtâiă deă tţateă scriitţrilţră şiă gâŢditorilor 

creatori, împotriva c rora puterea f r  de Dumnezeu duce acum în mod 
deosebit o lupt  amarnic , folosind mijloace intolerabile. 

16. Pân  câŢdă Bisericaă şiă sţciet ile religioase în general nu vor 
primi în URSS cele mai elementare drepturi, chiarăşiăŢumaiădreptulădeăaă
fi o persoan  legal  în fa a legilor sovietice, dreptul de a de ine o pro-
prietate, de a-şiăcţŢduceăprţpriileăafaceri, deăaădesemŢaăşiădeăaătransfera 
preo ii de parohii, deăaădeschideăşiădeăa sfin i noi biserici, de a predica 
creştiŢismulădeschisăŢuădţarăîŢăbiserici, ciăşiăîŢăafaraălţr, în special prin-
tre tineri etc. Cu alte cuvinte, pân  când condi ia tuturor societ ilor re-
ligioase nu va înceta s  fie, uŢaăşiăaceeaşi, f r  drepturi. 

Pân  când toate acestea nu se vor realiza, nu vom înceta s  acuz m 
prigonitorii credin ei f r  DumŢezeuăşiăpeăceiăcareăcuăr utate coopereaz  
cu ei sub înf işareaăpresupuşilţră reprezeŢtaŢ i ai Bisericii. În aceasta, 
Bisericaărus  din afara Rusiei a v zut întotdeauna o sarcin  important . 
ŞtiiŢdăaceasta, puterea sovietic , prin agen ii ei, duce cu ea o lupt  înc -
p ânat , neezitând de a folosi orice fel de mijloace: minciuni, mituiri, 
daruriăşiăiŢtimidare.ăNţi, cu toate acestea, nu ne vom retrage acuza iile. 

Declarând acestea în fa a întregii lumi, eu fac un apel c tre to i 
fra iiă Ţţştriă întru Hristos – episcţpiă ţrtţdţcşi – şiă c tre to i oamenii 
c rora le este drag  soarta Bisericii ruse persecutate, ca parte din Biseri-
ca Universal  a lui Hristos, pentru în elegere, sus inere, şiăpeŢtruăsfiŢ-
tele lor rug ciuni. Cât despreăfiiiăŢţştriăduhţvŢiceşti, le cerem s  se in  
cu fermitate de adev rul ortodoxiei, dând m rturie atât prin cuvânt, cât 
mai ales printr-o via  creştiŢ  dedicat , de rug ciune. 
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44.  Rezoluţia Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Ruse din afara Rusiei (1/14 sept. 1971) 

 
Soborul de episcopi al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, 

singura parte liber  din Bisericaărus , priveşteăcuă triste e suferin ele la 
careăsuŢtăsupuşiăcrediŢciţşiiăîŢtre grani ele Uniunii Sovietice. La perse-
cutarea deschis  de c tre regimul ateist, care are drept scop extermi-
narea tuturor religiilor, se adaug  ispitirile unei false fr iet i. 

În 1927, când Mitropolitul Nijegorodului, Serghie, care s-a autoin-
titulat patriarh al Moscovei, şi-a prezentat bine cunoscuta Declara ie, 
episcopii mai în vârst  ai Bisericii ruse, şiăpriŢtreăaceştiaăceiăaleşiădeăPa-
triarhul Tihon în testamentul s u pentru conducerea temporar  a Biseri-
cii ruse, nu au fost de acord cu el, v zând distrugerea sufletelor ortodoxe 
pe noul drum pe care avea s  conduc  Biserica, împotriva instruc iunilor 
Mitropolitului Petru al Kruti ei. Numele Mitropoli ilor Petru, Chiril, Ar-
senie, Iosif, al arhiepiscopului Serafim de Uglichă şiă ale multor al i ie-
rarhi, clericiă şiă laiciă vţră iŢtraă îŢă istţriaăBisericiiă laă egalitateă cuă ceiămaiă
cinsti i m rturisitori ai ortodoxiei în fa a persecu iilor, a r t cirilţrăşiăaă
ereziilor. 

Partea liber  din Biserica Rusiei, care se g seşteăîŢăafaraăgrani elor 
URSS, esteătrupăşiăsufletăpeŢtruăm rturisitorii credin ei, pe care ghiduri-
le anti-religiţaseăîiăŢumescă„adev ra iiăcreştiŢiăţrtţdţcşi”, deoarece sunt 
obliga i s  se ascund  de autorit ileăcivileăîŢăacelaşiămţdăîŢăcareăseăas-
cundeauăcrediŢciţşiiă îŢăcatacţmbeăîŢăprimeleăsecţleăaleăcreştiŢismului.ă
SţbţrulăepiscţpilţrărecuŢţaşteăuŢitateaăduhţvŢiceasc  cu ei, iar Biserica 
Ortodox  Rus  din afara Rusiei se roag  întotdeauna pentru cei care în 
condi ii de persecu ieăreuşescăs  p streze adev rulăşiănu sunt înjuga i în 
mod inegalăcuăŢecrediŢciţşii, recunoscând c  nu are nimic în comun lu-
mina cu întunericul şiă nicio în elegere nu este îŢtreă Hristţsă şiă Veliară
(II Cor. 6: 14-15). 

Partea liber  a Bisericii ruse, în afar  de rug ciune, se lupt  s  îşiă
ajute fra ii care sufer  pentru credin  îŢăpatrieăşiăpriŢălupta continu  de 
a descoperi lumii adev rata situa ie a Bisericii în Uniunea Sovietic , de-
mascând minciuna presupusei ei bun st ri, peăcareăfalşiiăp stori, c l to-
rind în str in tate, încearc  s  o mediatizeze, glorificâŢdăpersecutţriiăşiă
bârfindu-i pe cei persecuta i. 

În aceste circumstan e dureroase, pe care fra iiăŢţştriădiŢăUniunea 
Sovietic  trebuie s  le p timeasc , noi g sim o mângâiere în exemplul 
primelţrăsecţleăaleăcreştiŢismului, când persecutorii lui Hristos încercau 
de asemenea s  extermine fizic Sfânta Biseric . Dar noi ne amintim cu-
vintele încurajatoare ale Mântuitorului, Nu te teme, turm  mic  (Luca 
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12: 32).ăŞiăŢeăamiŢtimădeăasemeŢeaăcuviŢteleădeăîŢcurajareăaleăMâŢtui-
torului pentru cei pe care Domnul i-a considerat c  vor fi pe p mântul 
acesta în ultimele zile ale existen ei lui: Ridica i capetele voastre, pentru 
c  r scump rarea voastr  se apropie (Luca: 21: 28). 
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45. Arhimandritul Tavrion 

 
Publica ia nr. 96 din Cuvântul ortodox (ian.-febr.1981) con inea 

via a arhimandritului Tavrion, ultimul stare  al Sih striei Glinsk înainte 
de închiderea ei în 1958, care a murit în 1978 ca p rinte duhovnicesc al 
c lug ri elor Sih striei Schimbarea la Fa  de lâng  Riga. Renumit ca 
stare  priŢtreăcrediŢciţşiă îŢămulteăp r i ale Rusiei, p rintele Tavrion a-
minteşteădeăp rintele Dimitrie Dudko (cu care inea leg tura) în fervoa-
rea sa ortodox  şiăîŢăsiŢceritateaăsaăcuăprivireălaăraportarea la autorit ile 
sovietice; via a lui ne ofer  un indiciu despre Sfânta Rusie supravie uind 
chiarăşiăîŢăgrţazŢicaărealitateăsţvietic  a Rusiei de ast zi. 

Aceast  via  a fost trimis  la Cuvântul ortodox pentru publicare 
de c tre Mitropolitul Filaret, ierarhul conduc tor al Biserici ruse din afa-
ra Rusiei, împreun  cu o scrisoare care explic  faptul c  „acestăstare  în-
eleptăşiăevlaviţsăaăapar inut mai întâi Bisericii din catacombe; dar, v -

zâŢdăcumăţameŢiiăcrediŢciţşiăerauăîmpr ştia i ca oile f r  p stor, el s-a 
al turat Bisericii oficiale, dar în activitatea sa el a stat absolut departe de 
ea, dându-şiătţat  t ria îndrum rii duhovniceştiăaăsufletelţrăcrediŢcioa-
se”. 

Câ ivaăcrediŢciţşi, în special printre non-ruşiiădiŢăAmerica, au in-
terpretat o astfel de simpatie ar tat  fa  de un preot al patriarhiei Mos-
cţveiăcaăţă„tr dare”ăaăBisericiiădiŢăcatacţmbeăşiăauăscrisăscrisţriădeăprţ-
test c tre sinodul episcopilor din New York. Sinodul, în r spuns, a pro-
clamat urm tţareaă „Decizie”, care afirm  clar o politic  neschimbat  a 
comuniunii doar cu Biserica din catacombe din Rusia, dară simpatieă şiă
lips  de condamnare pentru to i cei din patriarhia Moscovei care încear-
c , aşaăcumăştiuăei mai bine s  fieăcrediŢciţşiăţrtţdţxieiă„chiarăşiăîŢăteri-
toriul împ r ieiăluiăAŢtihrist”.ăAceast  „Decizie”ăarat  c  atitudinea Bi-
sericii ruse libere din Vest fa  de evenimentele religioase din Rusia nu 
este deloc îngust  şiălegalist , ci este plin  deăiubireăşiăcţmpasiuŢe ad u-
gat ăprincipiului bisericesc al acriviei.  

  

DECIZIA EPISCOPILOR 

La 12/25 august 1981, sinodul episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse 
din afara Rusiei a ascultată rapţrtulă preşediŢteluiă siŢţduluiă episcţpilor 
asupra urm toarei chestiuni: apari ia unui articol despre arhimandritul 
Tavrion, publicat în num rul 96 al Cuvântului ortodox, a cauzat mare 
consternare printre unii dintre cititori, în special printre cei care nu sunt 
foarte familiari cu condi iile vie iiăbisericeşti în URSS. În adresa mea în-
so itoare c tre editorul revistei (care nu s-a inten ionat s  fie publicat  
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cu articolul), ei au v zut ceea ce au crezut a fi un fel de aprobare a pozi-
iei duale asumate de r posatul arhimandrit, mai degrab  decât simpla 

prefa are a unui material interesant, informativ. Arhimandritul Tavrion, 
dup  lungi ani de deten ie ca membru al Bisericii din catacombe, oare-
cum a ajuns s  se al ture patriarhiei Moscovei în timp ce nu i-a împ rt -
şităŢiciţdat  politica. Niciunul dintre noi nu a avut niciodat  niciun fel 
de rela ii cu el. Nţiăştimădţarăc  îi sf tuia pe fiii s iăduhţvŢiceştiăs  plece 
diŢăURSSăşi s  mearg  în Vest, s  se al ture Bisericii Ortodoxe Ruse din 
afara Rusiei. Este de asemenea cunoscut faptul c , atunci când vorbea cu 
fiii s iăduhţvŢiceşti, el condamna servilismul politic al patriarhiei fa  de 
autorit ile ateiste. Metodele sale pastoraleă şiă duhţvŢiceştiăerau destul 
deăŢeţbişŢuite.ăÎŢădescriereaăfavţrabil  a vie ii sale, scrise de fiica sa du-
hovniceasc , unii cititori au g sit nu doar faptul c  el aducea oameni în 
Biseric , ci de asemenea ne-au b nuit pe noi de aprobarea atitudinii sale 
compromi toare fa  de Biseric . Acest lucru nu este adev rat. 

Condamnarea de c tre ierarhia noastr  a acordului cu ateii, pro-
mulgat de patriarhia Moscovei în vremea Mitropolitului Serghie, r mâŢeă
în mod sigur valid  şiăŢuăpţateăfiăschimbat , decât în cazul poc in ei pa-
triarhiei Moscovei. Politica aceasta care caut  s  slujeasc  atât lui Hris-
tţsăcâtăşiăluiăVeliar este, f r  discu ie, o tr dare a ortodoxiei. Prin urma-
re, nu putem avea comuniune liturgic  cu niciun episcop sau cleric din 
patriarhia Moscovei. Dar acest lucru nu ne împiedic  s  studiem cu iubi-
reăşiătriste e via a religioas  din Rusia. În unele cazuri vedem o des vâr-
şit  pr buşire, în timp ce, în alte cazuri, unele eforturi de a r mâne în 
afara politicii apostate a liderilor patriarhiei într-o încercare de a ob ine 
mâŢtuireaăchiarăşiăîŢăteritţriulăîmp r iei lui Antihrist (ca în cazul men-
ionat în canonul al II-lea al Sfântului Atanasie), şiăavâŢdă îŢămiŢteăcu-

vintele Mântuitorului nostru c  printr-o judecat  pripit  se poate smulge 
grâul împreun  cu neghina (Matei 13: 29). În circumstan e care variaz , 
veninul compromisului p c tos otr veşteăsufleteleăîŢăgradeădiferite. 

Ca parte liber  a Bisericii ruse, putem aproba deplin doar partea 
Bisericii din Rusia care este numit  Biserica din catacombe, şiădţarăcuăeaă
putem avea comuniune deplin .ăTţtuşi, orice dep rtareădeăateismăşiăser-
ghianism trebuie v zut  ca un pas pozitiv c tre ortodoxia pur , chiar da-
c  înc  nu este deschiderea unei c i de unire eclezial  cu noi. Pe lâng  a-
ceasta, evaluareaă şiă judecataă Ţţastr  de acum nu poate continua din 
cauza lipsei de informa ii. Cu toate acestea, interesul nostru fa  de toate 
aspectele vie ii religioase din Rusia nu poate s  ignore niciun eveniment 
pozitiv pe care îl vedem pe fundalul totalei apostazii. Nu ar trebui s  ne 
concentr m aten ia exclusiv asupra acelor aspecte care merit  o con-
damnare necondi ionat . 

În lumina acestora, via aăşiăactivitateaăr posatului arhimandrit Ta-
vriţŢăaăfţstăuŢăfeŢţmeŢăiŢteresaŢt.ăŞiădiŢăacestămţtiv am considerat bio-
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grafia sa a fi vrednic  de aten ieăşiăpublicare, în timp ce dezaprob m în 
mod clar apartenen a sa la organiza ia bisericeasc  serghianist . Acest 
lucru se pare c  a fost în elesăgreşitădeăuŢiiăcititţri – eu nu ofeream un 
exemplu vrednic de urmat. 

Decizie: S  seă iaă îŢă cţŢsiderareă rapţrtulă preşediŢteluiă Sinodului 
episcţpilţrăşi, împ rt şiŢdăţpiŢiaălui, s  public m relatarea sa în presa 
religioas .ăÎŢăacelaşiătimp, sinodul episcopilor consider  necesar s  rea-
minteasc  turmei sale c , mai întâi de toate, trebuie cu t rie s  sus inem 
propria noastr  credin  şiăs ăspţrimăîŢărâvna în via a autentic  a Biseri-
cii, în condi iile în care Dumnezeu ne-a pus pe fiecare s ăŢeălupt măspre 
mântuirea sufletelor noastre. Datorit  informa iilor insuficiente, delibe-
r ri cu privire la semnifica iaăşiăcalitateaădiferitelţrăeveŢimeŢteădiŢăRu-
sia nu ofer  pentru moment o c l uzire potrivit  peŢtruăcrediŢciţşi.ăÎŢ-
tr-adev r, în majoritatea cazurilor, aceste deliber ri nu pot servi ca înv -

tur , ci trebuie mai degrab  s  fie privite ca opinii personale. 
Sinodul episcopilor este mâhnit de reac ia la articolul despre arhi-

mandritulăTavriţŢăşiădeăcţŢcluziileăgr bite pe care le-au tras unii credin-
ciţşiăzelţşi, şiăchiarăuŢiiăclerici.ăDragţsteaăreciprţc  şi grija pentru uni-
tatea Bisericii, care este deosebit de necesar  îŢă vremuriă deă erezieă şiă
schism , cere de la fiecare dintre noi mare precau ie în ceea ce spunem. 
Dac  nimeni nu trebuie s -şiă cţŢdamŢeăaprţapeleă îŢăgrab , înc  şiămaiă
mult  grij  este cerut  acolo unde este vorba de propriul nostru întâist -
t tţr. Implica ii pripite cu privire la predica lui presupus neortodox , pre-
cumăşiăcriticaădeschis  din predici, reveleaz  o tendin  c tre condamnare 
şiădiviziuŢeăcareăesteăŢepţtrivit  pentru creştiŢi.ăApţstţlulăaăspus: „CiŢeă
eştiă tuă s  judeciăpeă slugaăaltuia?”. Ce lucru mai potrivit ar putea fi spus 
decât: „CiŢeăeştiătuăs  îl judeci pe mitropolitul t u?”. O astfel de atitudine, 
careăpţateăuşţră s  se dezvolte în schism , este puternic dezaprobat  de 
canoanele Bisericii, pentru c  arat  apropriere deliberat  de c tre clerici a 
„judec ii care apar ine ierarhilor”ă(CaŢţŢulăal XIII-lea al Sinodului Întâi 
şiă ală Doilea). Fiecare trebuie s  fie foarte atent în critica sa, în special 
atuŢciăcâŢdăşi-o exprim  public, amintindu-şiăc  „pedeapsa este nedezli-
pit  de pricina ta”ă(Iţvă36: 17). Dac , contrar înv turii apostolice des-
pre distribuirea ierarhic  aădatţriilţrăşiărespţŢsabilit ilor, to i clericiiăşiă
laicii şi-ar supraveghea ierarhii (I Cor. 12: 28-30), atunci în loc s  fie un 
trup ierarhic al lui Hristos, Biserica noastr  s-ar transforma într-un fel 
de anarhie democratic , uŢdeăţaiaăîşiăasum  func ia p storului. Un har 
special le este acordat episcopilor pentru a-i ajuta în lucrarea lor. Celor 
care caut  s -şiăcţŢtrţlezeăepiscţpulăarătrebuiăs  li se aminteasc  de ca-
nonul al LXIV-lea alăSiŢţduluiăecumeŢicăalăşaseleaăcareăciteaz  cuvintele 
Sfântului Grigorie Teologul:  

„CelăceăîŢva ăs ăţăfac ăcuăsupuŢereăşiăcelăceăd ruieşteăs ăţăfac ăcuă
bucurieăşiăcelăceăslujeşteăs ăţăfac ăcuărâvŢ .ăNu to i suntem limb , care 
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este cel mai lucr tţr membru, nu to i dintre noi suntem apostoli, nu to i 
suntem profe i, nu to i vom tâlcui. (…)ăDe ce te faci p stor, câŢdăeştiăţa-
ie? De ce s  deviiă capăcâŢdăeştiăpicior? De ce încerci s  fii comandant, 
câŢdăeştiăîŢrţlatăîŢăŢum rul solda ilor?”  

CaŢţŢulăseăsfârşeşteăcuăurm toarele cuvinte: „Dar dac  cineva mic-
şţreaz  acest canon, s  se afuriseasc ăpeŢtru patruzeci de zile.”  

Situa ia Bisericii în Rusia este f r  precedent, şiăŢuăpţtăfiăprescriseă
niciun fel de norme de niciunul dintre noi separat. Dac  pozi ia Bisericii 
din catacombe s-ar schimba,ă fa  de pozi ia ei din anii din urm , orice 
schimbare în atitudinea noastr  va trebui s  fie revizuit  nu de clerici 
individuali sau laici, ci doar de c tre sinodul episcopilor, c ruia trebuie 
s  i se supun  toate problemele pertinente. 

Decizia de mai sus trebuie publicat  şiă ţă cţpieă aă eiă îŢmâŢat  se-
cretarului sinodului, în timp ce episcopii eparhiali ar trebui s  ofere in-
struc iuni, fiecare în eparhia sa, clericilţră careă şi-au exprimat opinia 
prea în grab . 
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ANEXA I  
 

Arhiepiscopul Ioan din Letonia 
Pomenit la 12 octombrie (†1934) 

 
Printre sl vi ii noi mucenici ai secolului nostru unii ies în eviden  

mai puternic decât ceilal i prin absoluta claritate a pozi iei lor pentru 
Hristţsă şiă Bisericaă Sa.ă Eiă Ţuă suŢtă muceniciă „îŢtâmpl tţr”, ca o simpl  
parte a campaniei universale a fenomenului pseudo-religios al comunis-
mului împotriva Bisericii lui Hristos; mai degrab , ei suŢtă deschişiă şiă
neînfrica i m rturisitori ai lui Hristos, a c ror via  este provocare în-
dr znea  pentru persecutorii moderni, aşaăcum a fost via a Sfântul An-
tonie pentru demţŢiiădeşertuluiăegipteaŢ.ăAstfelăauăfţstăîŢăRusiaăMitro-
politul Iosif de Petrogradăşiăal i fondatori ai Bisericii din catacombe, şiă
astfel a fost, în afara Rusiei, arhiepiscopul Ioan, supremul m rturisitor şiă
mucenicul mult p timitoarei Biserici Ortodoxe Letone. 

Arhiepiscopul Ioan, în lume Janis Pommer, s-a n scut în 1876 
într-o familie de rani în districtul Vendzen, Letonia. Nu exista sânge 
rusesc în neamul s u, chiar dac  mai târziu el a ar tat o mare iubire pen-
tru Rusia. Str bunicul s u a fost unul dintre primii care au acceptat cre-
din a ortodox  în acea regiune, pentru care a fost supus unei persecu ii 
aspre. Pe vremea aceea ap ruse un mare interes pentru ortodoxie prin-
tre ranii din Lituania, mul umit  faptului c  începuse s  se predice în 
limba leton . Pastorii luterani, în cea mai mare parte, îi priveau pe lo-
calŢiciăşiălimba lor cu dispre  şiăletţŢii, care la un moment dat fuseser  
boteza i catolici cu for a de c tre invadatorii germani, dup  Reform  au 
fost f cu i luterani la fel de automat, urmându-şi suveranii. Cei care tre-
cuser  la ortodoxie la mijlocul secolului trecut erau privi i de autorit ile 
locale (de baronii nem i)ăcaărebeli.ăLţcalŢiciiăşi-au ar tat sus iŢerea fa  
de str buŢiculăierarhului,ăcareăeraăcţŢsideratădeăc treăautţrit iă„rebel”, 
f când un cavou peste locul mormântului s uă şiă ridicâŢdă peă elă crucea 
ortodox  cu opt col uri. Atât cavoul,ăcâtăşiăcrucea au fost mai târziu date 
la o parte de c tre autorit ile locale. 

În copil ria sa, viitorul arhiepiscop îi ajuta pe p rin ii s i la ferm  
şiăeraăp stor. El era un copil serios, evitând jocurile zgomotoase ale altor 
copii. În adolescen  îi pl cea s  mearg  în p dureăşiăs  stea acolo mult 
timp. Tat l s u l-a înv at s  citeasc  şiăs  scrie atât de bine încât, s rind 
peste clasele primare, elăaăiŢtratădirectălaăşcţalaăsuperiţar  de stat. Chiar 
din primul an de şcţal  el s-a f cut remarcat într-atât, încât profesorii 
s i le-au recomandat fervent p rin ilor s  fie trimis fie la gimnaziu, fie la 
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şcţalaăpreparatţrieă pentru seminar. La sfatul preotului local, b iatul a 
fost trimis la cea din urm . Dup  ce a trecut examenul, el a intrat la 
şcţala preparatorie de seminar în 1887; în 1891 el s-a transferat la semi-
narul de la Riga. Datorit  succesului s uălaăstudiiăşiădatţrit  bunei sale 
purt ri, el a primit o burs  peăparcursulăîŢtregiiăperiţadeădeăstudii.ăElăîşiă
petrecea întotdeauna vacan ele de var  acas , ajutându-şiă p rin ii la 
muncile gospod riei. 

El a terminat seminarul în 1897, şiăl-a terminat str lucit. Tulbur -
rile care au venit asupra institu iilor educa iţŢaleăruseştiăîŢăaceaăvremeă
l-au împiedicat s -şiăcontinue preg tirea imediat. Timp de trei ani a lu-
crat ca instructor printre letoni, dovedind un mare talent ca înv tor. În 
1900, trecând examenele de intrare în mod str lucit, el a fost acceptat ca 
student la Academia teologic  de la Kiev, din nou cu burs . El era po-
pular printre studen i, atât pentru succesul s u remarcabil la studii, cât 
şiă datţrit ă rezultatelţră spţrtiveă deţsebite. Cu toate acestea, pentru cei 
careă îlă cuŢţşteauă biŢeă tunderea în monahism a tân rului student, în 
1901, la M n stirea Sfântul Arhanghel Mihail din Kiev, Ţuăaă fţstăŢeaş-
teptat . Colegii s i, chiar înainte s  fi fost tuns, îl numeau „c lug rul” 
pentru devotamentul s u fa  de ideea de absolut  sţbrietateăşiăîŢăgeŢe-
ral, pentru st pânirea sa în toate. 

El a terminat cursurile Academiei în 1904 atât de str lucit încât i 
s-a dat s  aleag  între o carier  ştiin ific  şiăuna practic , de profesor. El 
ales-o pe cea din urm . Ca profesor care preda SfântaăScriptur  la semi-
narul de la Cernigov, el a fost capabil s -şiăiŢspireăelevii îŢăaşaăm sur , 
încât mai mul iădiŢtreăeiăşi-au dedicat vie ileăstudiuluiăSfiŢteiăScripturiăşiă
mai târziu au devenit profesori la aceast  disciplin . Autorit ile semina-
rului au pre uit munca tân ruluiăiŢstructţrăşiă îŢă1906ăl-au promovat în 
postul de inspectţrăalăSemiŢaruluiăVţlţgda.ăŞiălaăSemiŢarulăVţlţgdaăvii-
tţrulăepiscţpăşi-a ar tat abilitatea sa de administrator. Buna ordine pe 
careăaăreuşităs  o aduc  în scurt  vremeăîŢăpţpulatulăşiădezţrdţŢatulăSe-
minar Vologda a fost într-adev r excep ional , astfel încât, în ciuda vâr-
stei sale tinere, i s-a încredin at în urm torul an academic pozi ia de r s-
puŢdereădeădirectţrăalăSemiŢaruluiăţrtţdţxădiŢăLituaŢiaăşiăde stare  al 
M n stirii Sfânta Treime din Vilna. I s-au încredin at, de asemenea, şiă
sarcini de responsabilitate în conducerea eparhial . Prin urmare, trans-
ferul s u în 1911 în Minsk, unde arhiepiscopul bolnav Mihail de Minsk 
l-a chemat în postul de episcop vicar, a fost întâmpinat în Vilna cu regret 
de c tre to i. În drum spre Minsk el a participat la canonizarea Sfântului 
Ioasaf de Belgorod. 

În 1912 episcopul Ioan a fost transferat la Odessa ca vicar al arhie-
piscopului de Cherson, Dimitrie, care era atunci foarte b trân. În noul 
an 1913 i s-a încredin at sarcina de r spundere de a pune în bun  ordine 
de curând deschisa eparhie Priyazovsk. Rela ia sa cu localnicii de aici a 



509 
 

fost atât de bun , încât aceast  eparhie a devenit singura din Rusia în ca-
re salariul s uăşiăcelăalăclericilţrăaăfţstăasumatădeăc tre oamenii locului. 
Erau ocazii în care episcopul era ales ca arbitru când erau conflicte între 
muŢcitţriă şiă aŢgajatţri.ăMuŢcitţriiă îlă cţŢsiderauăap r torul intereselor 
lţrăşiăaŢgajatţriiăseăsupuŢeauădeciziilţrăluiăf r  discu ie. Când, din prici-
na r zboiului, valuri de refugia i din Gali iaăşiăCehoslovacia au ajuns la 
„DţŢulă liŢiştit”, ei au g sit în episcopul Ioan pe cineva care avea mare 
grij  deăŢevţileălţr.ăAuăfţstăţrgaŢizateămulteăşcţliăpeŢtruărefugia iăşiăţr-
felinate cu participarea sa. Sute de gali ieŢiăşiăcehiărecuŢţsc tori au de-
venit ortţdţcşi, inclusiv intelectualitatea. 

Revolu ia l-a g sit pe episcopul Ioan în acest post. El era periculos 
pentru liderii revolu iţŢariăşiăcampaŢiaăîmpţtrivaăluiăaăîŢceputăimediat.ă
Agen i revolu ionari, atât pe fa , câtăşiăîŢăascuŢs, îl urm reau peste tot. 
Între timp, printre masele de oameni care erau deplin devota i episcopu-
lui lor, s-a format o atitudine care nu era acceptabil  pentru autorit ile 
revolu ionare. Voluntari dintre muncitţriăşiăsţlda i au organizat o gard  
care îl supraveghea pe episcopăziăşiăŢţapte.ăPeădrumulăspreăşiădeălaăsfiŢ-
tele slujbe el era înso it de mari mase de oameni, care erau gata s -şiăa-
pere episcopul prin for  împţtrivaăduşmaŢilţr.ăAutţritateaărevţlu iona-
r  local  a crezut c  a g sit o cale de rezolvare prin aranjarea transferu-
lui iubitului episcop în eparhia Tver. Dar, dup  ultima slujb  în catedra-
l , ţameŢiiăşi-au întors cu for aăepiscţpulălaăreşediŢ a episcopal  şiăl-au 
înconjurat cu g rzi care împiedicau plecarea sau îndep rtarea episcopu-
lui. În astfel de condi ii, autorit ile, fiind umilite, i-au cerut episcopului 
s  p r seasc  ţraşulăpeŢtruăuŢătimpăşiăs  mearg  în Moscova. Cu toate 
acestea, împreun  cu episcopul Ioan a mers la Moscova o delega ie din 
popor, cu reprezentan i dintre clerici, solda i, laiciăşiăcazaci, cu inten ia 
de a protesta acolo împotriva ac iunilor autorit ii locale. În Moscova, 
delega ia şi-a atins scopul printr-o decizie favorabil  atât din partea au-
torit ii lumeşti, cât şi a celei duhţvŢiceşti.ăDarălţvituraăbţlşevic  şiăîŢ-
ceperea R zboiului Civil a f cut imposibil  întoarcerea episcopului Ioan 
la Priyazovk. Prin urmare, el a fost numit în pozi ia de r spundere de 
arhiepiscop de Penza. 

În Penza, unde arhiepiscopul Ioan a ajuns la începutul lui 1918, 
crediŢciţşiiăauăîŢceputăimediat organizarea unei ap r ri a arhip storului 
lor, atât fa  de autorit ile seculare, câtă şiă fa  de cei din biserica 
reŢţva iţŢist . Din nou a fost format  o gard  voluntar . CEKA local  
l-a supus imediat pe arhiepiscop perchezi ieiăşiăiŢterţgatţriului; dar nici 
uŢaă şiă Ţiciă cealalt  nu au dat niciun motiv de arestare. Atunci agen ii 
CEKA au hot rât s  marcheze s rb tţrireaăPaşteluiădiŢă1918ăcuăucidereaă
arhiepiscopului Ioan. 

În seara de Paştiăauăap rutălaăreşediŢ a arhiepiscopului Ioan de la 
M n stirea Schimb rii la Fa  doi agen i CEKA înarma i pân  în din i, 



510 
 

fostul ofi erăRudakţvăşiămuŢcitţrulăDubţvkiŢ, şiăauăîŢceputăs  cear  ac-
cesul la el. Garda a sunat alarma pentru a-iă avertizaăpeăţameŢiă şiăDu-
bovkin a fugit, darăRudakţvăaăspartăuşaăchilieiăşiăaătras mai multe focuri 
care au fost, din fericire, departe de int . Arhiepiscţpulăaăreuşităs -l de-
zarmeze. Oamenii care s-au adunat între timp inten ionau s  aib  „grij ” 
deăcrimiŢalăpriŢă legeaă liŢş riiă şiădţarămijlocirea energic  a arhiepisco-
pului l-a salvat pe Rudakov de la moarte sigur .ăŞiăaiciăs-a petrecut o mi-
nune: Rudakov, care tocmai f cuse o teŢtativ ădeăasasiŢareăaăarhiepisco-
pului, s-a aruncat în bra ele sale cuă salutulă pascală „Hristţsă aă îŢviat!”. 
Bineîn eles, autorit ile s-au gr bit s  nege orice implicare în aceast  
problem , în ciuda faptului c  Rudakov a primit un ordin scris asupra 
persoanei sale. Nefericitul b rbatăaăfţstăarestatăşiăcurâŢdăaămurităîŢăîŢ-
chisoare. S pt mâna luminat  în Penza şiă îŢă tţat  vasta eparhie a fost 
transformat  într-o nemaiauzit  demonstra ieă deă iubireă şiă devţtament 
din partea credinciţşilţră fa  de p storul lor. Autorit ile, evaluând si-
tua ia, s-au ascuŢsăpeŢtruăţăvremeăşiăs-au ab inut de la orice ac iuni evi-
dente. CrediŢciţşii, chiară şiă cercurile liberale ale intelectualit ii, s-au 
adunat înc  şiămaiăstrâŢsăîŢăjurulăarhip storului lor. Importantul avocat 
local, V. A. Bezsonov, sf tuitorul legal al arhiepiscopului, a devenit con-
duc torul acestor zelo iăşiăaăfţstă ipodiaconul s u. Via a bisericeasc  din 
întreaga eparhie a fost revigorat  şiăîŢt rit . 

Când în mai, 1918, un regiment de cehoslovaci mergea de la Don 
spre Siberia prin Penza, dintr-odat , f r  niciun motiv, bţlşeviciiăau des-
chis foc de artilerie asupra M n stirii Schimbarea la Fa . Locul unde lo-
cuia arhiepiscopul a devenit centrul tragerilor. Mai târziu autorit ile au 
explicat acest incident ca o neîn elegere, dar localnicii au receptat aceas-
ta ca o teŢtativ ădeăucidereăa arhip stţruluiălţrăşiăauăprţtestat.ăLaă7ăsep-
tembrie 1918, CEKA local  a f cut din nou o lung  verificareăaăchilieiăşiăaă
biroului arhiepiscopului. Chiar dac  nu s-a g sit nimic incriminatoriu, 
agen ii CEKA l-au luat pe arhiepiscop la închisoare, pentru o confrun-
tare cu unul dintre de inu i. Acest lucru a cauzat întârzierea arhiepisco-
pului la privegherea de toat  noaptea pentru s rb tţareaăNaşteriiăMaiciiă
DţmŢului.ăCâŢdăcrediŢciţşiiăauăaflatăc  arhiepiscţpulăfuseseădusăîŢă„ca-
sa de unde Ţuăeraă îŢtţarcere”, şiă îŢă ziuaă îŢă careă seă f ceau execu ii, cei 
care veniser  la slujb  au tras concluzia c  arhiepiscţpulăfuseseăîmpuşcată
împreun  cu ceilal i condamna i. Când vl dica s-a întors, foarte târziu, 
la catedral , în loc de priveghere el a g sit în desf şurareăţăslujb  de po-
meŢireăpeŢtruăelăîŢsuşi. 

Pentru urm toarea provocare, autorit ile s-au folosit de reprezen-
taŢtulă lţcală ală „Noii Biserici”, V. Putyat-Gruenstein, care la 14 septem-
brie a ap rut la Biserica Sfin ilor Apostoli cu adep ii s i când arhiepisco-
pul Ioan s vârşeaă sfâŢtaă slujb . Ei au încercat s  intre în biseric , dar 
oamenii au împiedicat acest lucru. Din cauza tulbur rilor din jurul bise-
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ricii, arhiepiscţpulăaăfţstăşiăelăîŢchisădeăc tre CEKA local  ca suspect. El 
a fost inut în închisoare timp de o lun  întreag , în ciuda nevinov iei 
sale evidente. De la o zi la alta, CEKA local  era asediat  de delega ii de 
crediŢciţşiăcareăcereauăeliberareaăarhiepiscopului. Se f cea rug ciune în 
întreaga eparhie pentru aceasta. Toate acestea i-au f cut pe cei de la 
CEKA s  încheie cazul lor împotriva arhiepiscopului. La 14 octombrie, la 
miezul nop ii, agen ii CEKA au început s -i cheme pe de inu i, unul câte 
unul, în sala tribunei pentru a-şi auziăşiăsemŢaăseŢtiŢ ele. Era duminic , 
ziua în care aveau loc de obicei execu iile. Cei care erau chema i ieşeauăşiă
nu se mai întorceau. Ei erau preda i imediat executorilor. Pe lunga list  
a celor condamna i, arhiepiscopul Ioan a fost ultimul. Aceasta a fost o 
tortur  subtil : el a trebuit s  sufere tot ceea ce sufer  cei care sunt con-
damna i la moarte. În jur de ora unu diminea a el a fost în cele din urm  
informat c  a fost eliberat. 

La 18 iulie 1919, autorit ile l-au chemat pe arhiepiscop la centrul 
militar, uŢdeăaăfţstăexamiŢatăşiădeclaratăapt pentru serviciul militar, fi-
ind numit într-un regiment care nu era în linia întâi. S-aăcâştigatăţăamâ-
nare pentru aceasta, mul umit  doar interven ieiăcrediŢciţşilţr.ăCâŢd, la 
sfârşitulăluiă1919, trupele albe au început s  se apropie de Penza din sud, 
autorit ile au arestat în grab  cei mai impţrtaŢ iăoameni ai Bisericii. La 
11 noiembrie agen ii CEKA au desf şurată ţă Ţţu  perchezi ieă în chilia 
arhiepiscopului, de data aceasta una deosebit de atent .ăDeşiăŢimicăŢuăaă
fost g sit, arhiepiscopul a fost din nou arestat. CEKA a declarat c  fusese 
descţperit ăo organiza ie contra-revolu ionar , ai c reiă„membri”ăauăfţstă
imediat executa i. Bezsonov, ipodiaconul vl dic i, era printre ei. La pro-
testul categoric al arhiepiscopului, el a fost trimis la Moscova, unde cazul 
s u urma s  fie cercetat. Cazul s u a fost preluată chiarădeăpreşediŢteleă
Diviziei de opera iuni secrete de la CEKA, faimosul La is (un cons tean 
de-al arhiepiscopului, care în cele din urm  s-a sinucis în camerele sub-
teraŢeăpeăcareăleăcuŢţşteaăatâtădeăbiŢe).ăDeăaceast  dat  arhiepiscopul a 
fost închis pentru trei luni. Agen iiăŢuăauăreuşităs  adune sau s  fabrice 
ŢiciuŢămaterialăiŢcrimiŢatţriuăşiălaă11ămartieă1920ăelăaăfţstăeliberat. 

La 3 februarie 1920 arhiepiscopul Ioan a fost ales de c tre un sinod 
al Bisericii Ortodoxe letone ca arhiepiscop de Rigaăşiăaătţat  Letonia. Le-
tonia, care pân  la Revolu ie fusese parte din Imperiul rus, a suferit mult 
din pricina efectelor Primului R zboi MţŢdialăşiăa tulbur rilor din Ru-
sia. Deja în 1919 (14 ianuarie), arhiepiscopul Platon de Revel murise ca 
mucenic în Estonia vecin , fiind ucis de mâiŢileăbţlşevicilţr.ăDeşiăame-
nin area comunist  s-a retras din rile baltice timp de aproape dou  de-
cenii, tţtuşiă crediŢ a ortodox  în Letonia de curând independent  era 
privit  de guvern ca ceva care îşi tr ise traiul şi era acum de prisos. Cate-
drala din Riga, care sub ocupa ia german  fusese transformat  în bise-
ric  luteran , şiăaă fţstăatuŢciăavariat  de dou  ori în ac iuni militare, a 
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fost redat  ortodoxiei, dar de vreme ce era o amintire a st pânirii ruse, 
st tea acum închis .ăReşediŢ aăepiscţpuluiăşiăM n stirea Sfântul Alexei 
au fost date catolicilor, iar alte propriet iăbisericeştiăauă fţstăcţŢfiscateă
de guverŢăşiătraŢsfţrmateăîŢăutilit iălumeşti.ăCreştiŢiiăţrtţdţcşiăŢuădţară
în Riga, darăşiăîŢătţateăţraşeleădiŢăLetonia, se g seau în condi ii groazni-
ce, f r  p stor, persecuta i, f r  niciun drept. Se f cea o încercare siste-
matic  de dezr d cinare a credin ei ortodoxe. În aceste condi ii dureroa-
se, letţŢiiăţrtţdţcşiăŢuăputeauăs  fi f cut un lucru mai bun decât s -şiăfiă
ales drept p stor pe arhiepiscopul Ioan, care era nu doar cea mai emi-
nent  figur  bisericeasc  ortodox  de sânge leton în acel moment, dar 
eraăşiăuŢăţmădeămareăcurajăşiăde ac iune. 

La cererea repetat  a Bisericii Ortodoxe letone, la 14 aprilie 1921 
Patriarhul Tihon l-a binecuvântat pe arhiepiscopul Ioan s  mearg  în 
Letonia, darălaă23ămaiăelăşi-a schimbat hot râreaălaăcerereaăclericilţrăşiă
laicilor din Penza. Abia la 19 iulie 1921, „cţŢsiderâŢdăimpţrtaŢt  cererea 
BisericiiăletţŢe”, patriarhulăşi-a dat acordul final pentru ca arhiepiscopul 
Ioan s  plece, dându-i un document de recuŢţştiŢ  pentru activitatea 
saă jertfitţareă şiă rţdŢic  pentru binele Bisericii. Înainte de plecarea ar-
hiepiscopului Ioan, Patriarhul Tihon, în conformitate cu decretul Sfân-
tuluiăSiŢţdăşiăal Consiliului bisericesc superior, i-a oferit arhiepiscopului 
Ioan cea mai mare autonomie canonic  în conducerea Bisericii Ortodoxe 
letone. Acest act de încredere a fost pe deplin justificat de activitatea ul-
terioar  a arhiepiscopului Ioan, care în moartea sa muceŢiceasc  a mers 
pe urmele patriarhului. 

La 24 iulie 1921, clerulăşiă laiciiăţrtţdţcşiăcuăcruciăşiăţbiecteăsfiŢteă
din toate bisericile ortodoxe l-au întâmpinat triumf tor pe arhiepiscopul 
Ioan la gar  şiă l-au condus la catedral . Nici în timp ce arhiepiscopul 
s vârşeaăprimaăsaăslujb  aici (unde nu mai slujise un ierarh ortodox din 
1917), liderii ortodţcşiălţcaliăŢuăaveauăŢiciţăidee despre unde avea s  lo-
cuiasc , deăvremeăceăreşediŢ a episcopal  fusese de curând luat  de gu-
vern. Dar, la terminarea slujbei, dup  ce a dat binecuvântare oamenilor, 
arhiepiscopul Ioan, spre uimirea tuturor celor prezen i, a mers la sub-
sţlulăcatedraleiăşiăaăspus: „Vţiălţcuiăaici”.ăAstfelăelăaăm rturisit persecu ia 
Bisericiiă letţŢeăşiăaă f cut din catedral  un centru al luptei sale neîntre-
rupte de restaurare a drepturilor Bisericii Ortodoxe în Letonia. În cam-
pania care a urmat, dus  de guverŢulă şiăpresaă letţŢ , pentru a demola 
catedrala, faptul c  îŢsuşiăarhiepiscţpulăIţaŢălţcuiaăacţlţăaăfost un factor 
decisiv care a împiedicat realizarea acestui proiect. 

Sosirea arhiepiscopului Ioan a fost începutul unei noi ere în via a 
Bisericii Ortodoxe letone. Primul s u apel c tre guvernul leton a fost 
întâmpinat cu r spunsul rece: „LegileăLetţŢieiăŢu recunosc nici Biserica 
Ortodox  şiăŢiciăţrgaŢeleăşiăţrgaŢiza iileăeiăşiăŢuăţblig  guvernul leton s  
apere Biserica Ortodox ”.ăCurâŢd, cu toate acestea, arhiepiscopul Ioan a 



513 
 

reuşităs  ob in  promulgarea unei legi cu privire la Biserica Ortodox  în 
Letonia care reglementa rela ia dintre Biseric  şiăstatăşiăgaraŢtaăpeŢtruă
Biseric  un num r de drepturi, în special ob inerea de la guvern a unor 
sume de bani considerabile. S-a pus punct distrugerii f r  sens a obiec-
telor ortodoxe sfinte, cum ar fi îndep rtarea capelei din principala gar  
din Riga. Parohiile ortodoxe au început s  fie înt riteăşiăcţŢstruite, şiăbi-
sericile care fuseser  distruse în r zboi au fost ref cute. De la bun înce-
put, arhiepiscopul Ioan a fost conduc tţrulătuturţrăcreştiŢilţrăţrtţdţcşiă
din Letonia, atâtăruşiăcâtăşiăletţŢi, şiădţarădatţrit  autorit ii sale catego-
rice, a min ii, a experien eiă şiă tactuluiă subtilă s-a evitat teribila divizare 
care domina în toate celelalte state de pe coasta Baltic  îŢtreă ruşiă şiă
localnici. Acest letţŢăpriŢăŢaştere, care avea un suflet rus, a fost ca un 
pod între dou  pţpţareăşiăatâtăuŢulăcâtăşiăcel lalt îl considerau al lor. 

Începând cu 1925 arhiepiscopul Ioan a devenit reprezentantul ru-
şilor din Letonia în parlament. Din acest moment activitatea sa a cu-
prins dimensiuni imense: el a deschis un seminar ortodox, s-au redat bi-
sericilor propriet iăşiăîŢăsfârşit aăreuşităs  ob in  întoarcerea din Uniu-
nea Sovietic  aăţbiectelţrăbisericeştiăsfiŢteăşiăaăprţpriet ilor pentru su-
me mari de bani. LetţŢiiăţrtţdţcşi, care înainte de venirea arhiepiscopu-
lui Ioan se ascunseser  „deă teamaă iudeilţr”, acum p şeauă cuă curajă îŢă
spatele conduc torului lor neînfricat, şiă Bisericaă letţŢ  a tr it cei mai 
buni ani ai scurtei sale existen e. În câ iva ani, conform statisticilor ofi-
ciale, popula ia ortodox  a crescut cu dou zeci la sut ; au fost construite 
şiăsfiŢ ite treisprezece biserici noi, alte patru erau în construc ie, altele în 
plan, când arhiepiscopul Ioan a primit mucenicia. 

Situa ia Bisericii Ortodoxe letone în primii ani dup  Primul R zboi 
MţŢdialăşiădup  R zboiul Civil rus era, bineîn eles, dificil ; dar incom-
parabil mai dificil  era situa iaăcrediŢciţşilţrăţrtţdţcşiădiŢăRusia.ăArhie-
piscţpulăIţaŢăaăluptatăcuăsuccesăîmpţtrivaăduşmaŢilţrăs i locali, comu-
Ţiştii letoni, dar el nu i-aăuitatăŢiciăpeăduşmaŢiiăs i principali, duşmaŢiiă
întregului popor rus, bţlşevicii. 

Şiă astfelă aă fţstă îŢceput  o adev rat  campaŢieădeămiŢciuŢiă şiă ca-
lomnii împotriva arhiepiscopului Ioan. Campania a fost sistematic  şi 
bine planificat ; când se demasca o minciun , o nou  calomnie era in-
ventat  imediat. Se g seau chiar femei isterice care m rturiseau la tribu-
Ţalădespreă„îŢtâlŢirile”ălţrăclaŢdestiŢeăcuăarhiepiscţpul; dar, toate min-
ciunile lor au fost demascate. Vai! Noi, creştiŢiiă ţrtţdţcşiădiŢăLetţŢia, 
trebuie s  ne asum m vina c  nu l-am protejat suficient pe vl dica. Pu-
ini au fost cei care au luptat împotriva campaniei de minciuŢiăşiăcalom-

Ţii.ăŞi, tţtuşi, pu ine au fost acele familiiăpriŢtreăruşiiădiŢăLetţŢia pe care 
vl dica nu era gata s  le ajute într-un fel sau altul. De asemenea, el era 
binef c tţrăşiăal multţrăţameŢiăŢeţrtţdţcşi.ăElăeraăcuăadev rat p rintele 
turmei sale. 
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ÎŢăultimiiăaŢiăarhiepiscţpulă IţaŢăaăsuferitămultădiŢăcauzaăaşaăŢu-
miteiămişc riă„creştiŢ-ortodoxe”.ăArhiepiscţpulăIţaŢăiubeaăcţpiiiăşiătine-
riiă fţarteămultăşiăeraăbucurţsăs  vad  reprezentan i ai tineretului, şiăŢuă
erau rare grupurile de tineri, şiăchiarăclaseăîŢtregiădeăelevi, care îl vizitau 
(deoarece în Riga pe atunci erau mai mult de dou zeciădeăşcţliăprimareă
ruseăşiămaiămulteăgimŢazii).ăLaăîŢceput, arhiepiscopul Ioan a fost foarte 
în eleg tor fa  deămişcareaădeăcurâŢdăfţrmat ; dar, cu timpul, când na-
tura acestei organiza ii a devenit clar , el nu a mai avut de-a face cu ea. 
Reputa iaăsaăpriŢtreăgrupurileăreligiţaseă„liberale”ăŢuăaăfţstănici ea aju-
tat  de rela iile sale de prietenie cu Sinodul episcopilţrăruşiădeăpesteăhţ-
tare, chiar dac  din ra iuni politice nu putea face parte dintre ei. În 1931, 
la a zecea aniversare a episcopatului arhiepiscopului Ioan la Riga, Mi-
tropolitul Antonie, ierarhul conduc tor al Bisericii ruse de peste hotare, 
avea s -l numeasc  „un curajos ap r tţrăalăţrtţdţxiei”. 

DuşmaŢiiă pţliticiă aiă arhiepiscţpuluiă IţaŢăŢuă auă ezitată Ţiciă s  tri-
mit  huligani ca s -l atace odat , câŢdăseăîŢtţrceaăsearaălaăreşedin a lui 
de var  diŢăafaraăţraşului.ăCaădeăţbicei, el mergea pe jos spre cas  cei 
câ ivaăkilţmetriădeă laă termiŢareaăşţselei.ăMerceŢariiă trebuiau s  îl bat  
f r  mil , în schimb, calculâŢdăgreşităputerea fizic  a victimei lor, au fost 
îŢviŢşi de el. Pentru început, arhiepiscopul i-a dat cap în cap pân  ce 
le-au ap rut stele în fa a ochilor. Dar apoi el i-a luat acas , le-a vorbit 
din inim  şiă aă avutăuŢă asemenea efect asupra lor, încât ei s-au c it de 
toateăîŢaiŢteaăluiăşiăauădeveŢităprieteŢiiăs i. 

În via a arhiepiscopului Ioan au fost anumite circumstan e care 
pentru o vreme au fost enigmatice. Calomniatorii s i de mult  vreme îi 
reprţşauăfaptulăc  locuia singur, f r  vreuŢăuceŢicădeăchilie.ă„Îiăesteătea-
m  deă martţri”, spuneau ei, repetând calomniile care erau r spândite 
despre el. Dar când cei care îi voiau binele l-au întrebat despre aceasta, 
el a r spuns c  era mai bine pentru el s  locuiasc  singur. Diferi i oa-
meŢiăveŢeauălaăelăşi, în afar  de aceasta, el nu voia s  supun  pericolului 
pe nimeni. Sensul acestor cuvinte a devenit clar doar dup  moartea sa 
muceŢiceasc . 

Şiă îŢtr-adev r, oameni de tot soiul veneau s  îl vad  pe arhiepis-
cop. Veneau prela i str ini renumi i, darăşiăţameŢiăs raciăşiăŢişteăcrea-
turi în zdren e cu înf işareăsuspect .ăSpreăsfârşităaăavutăuŢăfelădeăleg -
turiăsecreteăcuăRusiaăşiăprimeaăiŢfţrma ii de acolo prin mijloace proprii. 
Indiferent de cât de mult se str duia regimul comunist s  sigileze er-
metic Rusia, tţtuşiăţameŢii în mţdăevideŢtămergeauăacţlţăşiă îŢapţi, şiă
arhiepiscţpulăIţaŢăeraăuŢăfelădeăpuŢctădeătraŢsfer.ăDarăştiaăs  p streze 
t cerea, şiăaprţapeăŢimeŢiăŢuăştiaădetaliileăacesteiădimeŢsiuŢiăaăactivit -
ii sale. 

O alt  dimensiune a activit ii arhiepiscopului Ioan era lupta sa 
inspirat , neîncetat  şiăcuă tţtulădeschis  împotriva regimului ateist din 
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Rusia. Indiferent de locul unde vorbea (ca membru al Parlamentului, în 
fa a organiza iilţrăruseăşiăcelămaiămultădeălaăamvţŢulăbisericii), peste tot 
vocea sa puternic  şiăcurajţas  r suna mai departe neînfricat , rug tor 
şiătare, ca un clopot de alarm . El era un predicator inspirat; vorbea sim-
pluăşiăpeăscurtăşiăŢuăîşiăcru aălimbajulăcâŢdăvţrbeaădespreăbţlşevici.ăMul i 
îiăreprţşauăşiăaceasta, precumăşiăîŢăgeneral activitatea sa politic . Într-a-
dev r, acuza ia sovietic  standard împotriva noilor mucenici este c  
m rturisirea adev ruluiăesteăuŢăactădeă„pţlitic ”.ăCredăc  el ar fi preferat 
o via  solitar  într-o chilieăliŢiştit  a unei m n stiri, predându-se nevo-
in elor duhovniceşti; dar vremurile nu i-au permis aceasta. Oricine l-a 
v zut vreodat  pe arhiepiscop în gr diŢaă reşediŢ ei sale de var , lâng  
stupi, sau lucrând la masa lui de tâmpl rie, ştiaăc  astfel de ocupa ii nu îi 
erau str ine.  

Un bun exemplu despre exprimarea neînfricat  a adev rului de 
c tre arhiepiscopul Ioan trebuie s  fie v zut în predica sa din catedrala 
din Riga în Vinerea Mare, pe 10 aprilie 1931. Pentru el nu este posibil s  
separi Golgota lui Hristos Mântuitorul nostru de Golgota Bisericii Orto-
doxe contemporane. Stând înaintea sfântului epitaf al lui Hristos, turma 
ierarhuluiăŢuă„fuge din realitate”, ci este îndrumat  s  în eleag  groazni-
caărealitateăaăacelţrăzileăşiăcum s  fie biruitoare în mijlocul ei. (Fragmen-
te; textul în rus  complet în Rusia ortodox , 1953, nr. 5). 

„DespreăIţsifădiŢăArimateeaăseăspuŢeăc  a fost ucenic al lui Hristos, 
dar în secret, «de teama iudeilor». Din acest punct de vedere el nu este 
un exemplu pentru noi. S - i ascunzi credin a din team  nu este o fapt  
vrednic  de respect. Dac  te temi cu adev rat de Dumnezeu, nu te vei 
maiătemeădeăaltciŢeva.ăFiiăpeŢtruăHristţsăşiăElăvaă fiăpeŢtru tine. Starea 
c ldicic  trebuie alungat  diŢăŢţiăşiădiŢăal ii. Teama de oameni sunt bu-
ruienile de pe ogorul duhovnicesc care trebuie smulse. 

Iosif din Arimateea L-a urmat pe Hristos de departe, în secret. O, 
dac  aceasta ar fi o avertizare pentru to i cei care în vremurile noastre 
ezit , de asemenea, s  Îl m rturiseasc  pe Hristos deschis. Lep da i sfa-
turileă releă aleă lumiiă şiă aleă trupului!ă ÎŢaiŢteă peŢtruă adev r, dreptateă şiă
pentru Domnul! 

Dar poate c  cineva va spune: vremea când a tr ităşiăaăf ptuit Iosif 
este diferit  de vremurile noastre. O, prietenii mei contemporani, fie pur 
şiăsimpluăŢuăvede i, fie într-uŢămţdălaşăv  preface i c  nu vede i c  reali-
tatea noastr  actual , atâtăîŢăcuvâŢtăcâtăşiăîŢăfapt , a dep şităcuămultăţri-
ce m sur  a faptelor rele care l-au for at pe Iosif s  înceteze s  se ascun-
d  şiăs  vin  în arena m rturisirii deschise a lui Hristos.  

Oricine urm reşteă presaă cţŢtempţraŢ  şiă platfţrmeleă ţratţriceă
contempţraŢeăştieăc  batjocura contemporan  fa  de Hristos a dep şită
incomparabil atât în r utateă câtă şiă îŢă cruzimeă tţateăbatjţcurileăpeă careă
contemporanii lui Hristos le-au aruncat asupra Sa pân  laăGţlgţtaăşiăpeă
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Golgota. PersţaŢaăluiăHristţsăşiă îŢv turaă luiăHristţsăşiă tţateă lucr rile 
lui Hristos, şiăîŢtreagaăSa lucrare în general au fost supuse celor mai cru-
deă şiă ruşiŢţaseăbatjţcuri.ăDac  duşmaŢiiă luiăHristţsădeă ast zi ar putea 
ob ine Trupul lui Hristos care a fost r stignit pe Golgota, ar fi din nou 
supus celor mai rafinate torturi, celor mai subtile mijloace de tortur  pâ-
n  la moarte. Dar trupul nu le este accesibil, şiăastfelăduşmaŢiiăluiăHris-
tos se epuizeaz  îŢătţrturiăşi în r stignirea Trupului lui Hristos care este 
pe p mânt, şiăesteăŢumităBisericaăluiăHristţs.ăAmiŢti i-v  ceea ce a i v -
zut, auzită şiă citită despreă chiŢuireaă Trupuluiă luiă Hristţs, Biserica, între 
grani eleăbţlşevismului, şiăchiarăcuăiŢsuficieŢ a informa iilor noastre ve i 
în elege c  demonul Golgotei este un copil în compara ie cu demonul 
sovietic. 

Da, vremurile noastre nu sunt ca vremurile lui Iosif din Arimateea. 
Sunt iŢcţmparabilămaiăreleăşiămaiăcrudeădecâtăacelea.ăDac  Iosif a g sit 
în fapta rea de pe Golgota suficient  inspira ie pentru a se converti de la 
m rturisirea secret  la m rturisirea deschis , atunci vremurile noastre 
ar trebuie considerate ca unele care ne cheam  la o m rturisire cu voce 
tare, împreun  cu un protest exprimat în mod clar împotriva urc rii pe 
Golgota nu doar a lui Dumnezeu, ciă şiă aă ţmului.ă Laă guraă deă v rsare a 
râului Tamisa, într-unul din punctele care iese în afar  şiămarcheaz  un 
vad periculos, a fost pus un clopot care sun  în timpul furtunilor, averti-
zându-i pe marinari de pericolul mortal. Cu cât este furtuna mai cum-
plit , cuăatâtămaiăputerŢicăşiămaiăascu it este sunetul lui. Acum, în vreme 
de furtun  şiădeăîŢtuŢeric, câŢdăvadulăbţlşevismuluiăs-a întins peste toa-
t  fa a p mântului ca o capcan  voit , fiecare suflet trebuie s -şiăasumeă
rolul acestui clopot care avertizeaz  şiăsalveaz .ăGreşescăprţfuŢdăceiăcareă
consider  acestăpericţlă caă fiiŢdă lţcal.ă Şiă chiară şiă uŢăpericţlă cu caracter 
pur local nu poate fi o chestiune indiferent  peŢtruăuŢăcreştiŢ; dar peri-
colul bolşevicăactualădespreăcareăvţrbimăareăscţpul prioritar de a deveni 
universal. Prin urmare, clopotul de alarm  în momentul de fa  ar trebui 
s  fie sunat peste toat  fa a p mântului, ca s  avertizeze pe to i pretu-
tindeni. 

NiciţăcţŢcesieăduşmaŢilţr!ăD -i un metruăşiăelăvaă luaăuŢăkilţme-
tru; d -iăuŢădegetăşiăelăî i va lua toat  mâna. 

Când am intrat în Biserica lui Hristos prin poarta Sfântului Botez, 
de la noi s-a cerut m rturisirea credin ei în Dumnezeu potrivit înv tu-
rii Sfintei Biserici. Dar, de asemenea, de trei ori suntem întreba i: «Te 
lepezi de Satana şiădeătţateă lucrurileă luiă şi de to iă îŢgeriiă luiăşiădeătţat  
slujirea luiăşiăde mândria lui?». Şiădeătreiăţriăamăr spuns: «M  lep d de 
acestea.». ŞiădiŢăŢţuădeătreiăţriăsuŢtemăîŢtreba i: «Te-ai lep dat de Sa-
taŢa?”. Şiăamăr spuns de trei ori: „M-am lep dat de satana». Când mai 
târziu, în via , vine vremea s  m rturisim credin a, adesea aceast  par-
te a m rturisirii este uitat . Întotdeauna acest lucru este r u, dar într-o 
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vreme de lupt  intens  între împ r iaă luiă DumŢezeuă şiă împ r ia lui 
satan, o astfel de uitare este intolerabil . 

PeŢtruăcţŢştiiŢ a omeneasc  bolnav  apare ispita c  cineva poate 
s -L m rturiseasc  peăDumŢezeuăşiăîŢăacelaşiătimpăs  p streze o pozi ie 
neutr , uŢăfelădeălţialitateăşiăfa ădeăîmp r ia lui Satan. Este creat  ast-
fel un fel de cet enie dubl . Dar asupra tuturor dintre noi este o dubl  
responsabilitate: pe de o parte, s  apriŢdemăîŢăŢţiăîŢşiŢeăşiăîŢăal ii o iu-
bire lucr tţare pentru împ r ia lui Dumnezeu, şiăpeădeăalt  parte s  a-
prindem o ur  nu mai pu in îŢfl c rat  pentru împ r ia diavolului. 

DţmŢulăesteăacelaşiăieriăşiăast ziăşiăîŢtţtdeauŢa.ăCâŢdăruşiŢeaăate-
ismuluiăşiăaă impiet ii apas  acum asupra copiilor noului Israel, Sfânta 
Rusie, undeva în câmpiile Rusiei, sau în p durile Siberiei, sau prin ri 
ale exiluluiăşiădiaspţrei poporului purt tor de Dumnezeu, se preg teşteă
deja un p mânt d ruit prin har care va da un ales al lui Dumnezeu pen-
tru izb vireaă şiă reŢaştereaă pţpţruluiă purt tor de Dumnezeu. Nu mai 
sunt conduc tţriăşiăp storii sunt în strâmtorare. Ochiul omenesc nu ve-
de de unde ar putea veni izb virea; dară Atţtştiutţrulă DumŢezeuă ştieă
aceasta. Domnul, priŢămijlţaceăştiuteădţarădeăEl, va ridica oameni potri-
vi iălaămţmeŢtulăpţtrivit.ăDeăaceastaăputemăşiătrebuie s  fimăcţŢviŢşi.” 

Probabil ca pu ini al i ne-ruşi, arhiepiscopul Ioan sim ea profund 
tragediaăRusieiăşiăvedeaăsemŢifica ia Rusiei pentru întreaga lume. 

BţlşeviciiăŢuăţmţrauădegeaba oameni afla iăpeste hotare. Aceasta, 
pân  la urm , era un lucru riscant. Mai degrab , îi distrugeau doar pe a-
cei oameni care erau periculţşiăpeŢtruăei.ăUciderea arhiepiscopului Ioan 
a fost cea mai bun  evaluare a activit iiăsaleă„deăparteaăcealalt ”ăaăCorti-
nei de Fier. Evenimentele istorice care au urmat uciderii sale: r zboiul, 
ţcupareaăLetţŢieiă şiăaŢexareaăeiă fţr at  la Uniunea Sovietic  dup  ale-
geri frauduloase, au ar tat în mod clar pentru cine era necesarăşiădeăceă
era necesar s  fie îndep rtat vl dica. 

Versiunea general acceptat  despre moartea arhiepiscopului, care 
a fost confirmat  pentru mine personal de fratele r posatului, Anton 
Pommer, este urm toarea: arhiepiscopul fusese sunat la telefon de cu 
sear  de c tre Sobinov, faimosul cânt re  din Rusia, care trecea prin Ri-
ga; el era un vechi prieten al arhiepiscopului, unul pe care bţlşeviciiădiŢă
când în când îl l sau s  mearg  în str in tate. Se în eleseser  c  avea s  
mearg  la arhiepiscop seara. Vl dica i-aădeschisăuşaăşiă– i-a l sat s  intre 
peă ucigaşiiă s i.ă SţbiŢţvă îŢsuşiă aă murită îŢă cţŢdi ii misterioase chiar în 
acelaşiătimp. 

Se spunea c  pompierii, care fuseser  chema i de vecini pe la ora 
dou  diminea a, au g sit o dezordine cumplit  laă reşediŢ a arhiepisco-
pului: şifţŢiereă şiă dulapuriă erau r v şiteă şiă seă scţtţciseă priŢă birţu, iar 
mobila fusese r sturnat . Arhiepiscopul în mod evident fusese r nit pe 
hol, la parter, şiăpeăuş  fusese c rat la mansard , unde în atelier fusese 
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legat de masa de tâmpl rieăşi, fiind udat cu petrol, i s-a dat foc. O exa-
minare a pl mânilor a revelat c  înc  era în via  în acel moment, pentru 
c  avea fum în pl mâni. Erau dovezi c  fusese torturat. Ambele sobe de 
pe hol ardeau, şiăîŢăeleăfuseser  arse Ţişteăhârtii. Este cunoscut faptul c  
avea hârtii care dovedeau activitatea de tr dareăaăcţmuŢiştilţrăletţŢi.  

Aceast  crim  nu a fost niciodat  explicat , cel pu in oficial. A fot 
probabil singura crim  de acest fel nerezolvat  în toat  perioada de exis-
ten  independent  aă LetţŢiei.ă Oriceă cţpilă diŢă LetţŢiaă ştiaă careă erauă
adev ra ii autori ai acestei crime, nu erau niciun fel de acuza ii oficiale: 
procesul conducea la Ambasada sovietic . Presa nu a scris despre aceas-
ta; umbra pe care a aruncat-o vecina puternic  şiăvicleaŢ  asupra micii 
regiuni de dou  milioane de oameni era prea prevestitoare de rele. Dar 
toat  ara ştiaăadev rul. Crima a avut loc în noaptea dintreăjţiăşiăviŢeri, 
12 octombrie 1934. Arhiepiscopul era în plin  floare a vie iiăşiăactivit ii 
şiăîŢc  ŢuăaveaăşaizeciădeăaŢi, şiăeraăceaămaiăremarcabil  figur  din via a 
bisericeasc  a rilor baltice. 

Îmi amintesc acea zi trist  când s-a r spâŢdită vesteaă îŢă şcţal  c  
arhiepiscţpulăŢuămaiă era.ăAmă ieşitădeăpeă şţseaămergâŢdăaceiaşiă câ iva 
kilometri pe care r pţsatulăîŢsuşiăîiăparcurseseăadesea.ăAmăstatălaăslujbaă
de pomenire în modesta biseric  de lemn de lâng  casa afumat .ă Şiă
ne-am uitat la miculă sulădiŢăpâŢz ădeă iŢ care con inea tot ceea ce mai 
r m sese din m re ul arhiepiscop. 

ÎmiăamiŢtescădeăfuŢeraliiăşiădeăîŢmţrmâŢtareăcuăţarecareăcţŢfuzie. 
Întreg oraşulăseătâŢguia; mai mult de 100 000 de oameni erau pe str zi 
– aproape un sfert din întreaga popula ieăaăţraşuluiă– înso ind sicriul. În 
catedral , de la locul episcopului pân  la altar, erau rânduri de preo i, 
câte cincizeci de fiecare parte. To i urmau sicriul. De la catedral  pân  la 
cimitirul Sfântului Acoper mânt, pe o distan  de câ iva kilometri, o 
mul ime dens  se întindea pe cale. În aceasta era un fel de demonstra ie, 
ţăprţvţcareăpeŢtruăucigaşiiăŢepedepsi i. Curând s-a ridicat peste mor-
mânt un mic paraclis, o replic  în miniatur  a clopotni ei de la catedral . 
ÎŢăfţstaăreşediŢ  a arhiepiscopului, la subsolul catedralei, un col  a fost 
dedicat pomenirii sale, cu masa unde fusese ars. Un vas con inând câte-
va pic turi din sângele s uăaăfţstăzidităîŢăpereteleăcatedraleiăşiăs-a pus o 
inscrip ie pe o plac  de marmur . Aici în fiecare joi (ziua uciderii sale) se 
s vârşea o slujb  de pomenire. 

Catedrala din Riga a fost transformat  acum într-uŢă„plaŢetariu”, 
dar paraclisul din cimitir este intact, şiăslujbeădeăpţmeŢireăseămaiăcâŢt  
înc  acolo de c treăcrediŢciţşiăîŢăziuaămartiriului arhiepiscopului, 12 oc-
tombrie, şiădeăziuaăSfâŢtuluiăIţaŢăBţtez tţrul, 24 iunie. 

Atâta timp cât aceste locuri sfinte sunt în st pânirea urâtorilor de 
Dumnezeu, Ţţu ă ne r mâne doar s  ne rug m ca vremea necazurilor 
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noastre s  seăscurtezeăşiăcaăBiserica, cur it  prin sângele mucenicilor ei, 
s  fie reînnoit  şiăs  îi sl veasc  dup  cuviin . 

 
LIUDMILA KOEHLER 

Autoarea este sora ultimului  
ipodiacon al arhiepiscopului. 
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ANEXA II 
 

Arhiepiscopul Leontie de Chile 
M RTURISITORULăORTODOXIEI DINăTOAT ăINIMA 

Pomenit la 19 iunie (†1971) 
 

În ciuda aparentei sl biriă aă puteriiă creştiŢismuluiă diŢă civiliza ia 
noastr  şiăaăabseŢ eiăevideŢteăaăerţilţrăcreştiŢiăîŢămijlţculăŢţstruăast zi, 
DumŢezeuăŢuăŞi-a abandonat Biserica persecutat  îŢăacestăsecţlăşiăaări-
dicatăierarhiăţrtţdţcşiăremarcabili, a c ror statur  eroic  creşteăcuătim-
pul la propor iiăistţrice.ăAceştiăerţi, din nefericire, scap  aten iei majori-
t ii oamenilor din Biseric . 

Un astfel de ierarh, care a murit cu zece ani îŢăurm , aproape în ui-
tare, a fost arhiepiscopul Leontie de Chile, un propov duitor neînfricat 
alăcreştiŢismuluiăţrtţdţxămaiăîŢtâiăîŢăRusiaăşiămaiătârziuăîŢăafara ei. Lo-
cul s u istoric este cel al unui adev rat m rturisitor al CreştiŢismuluiă
din inim .  

Când a murit, pe 19 iunie/2 iulie 1971 – exact la a cincea comemo-
rare a adormirii iubitului s u Arhiepiscop Ioan Maximovici, un alt ierarh 
remarcabil al secolului al XX-lea – arhimandritul Constantin de Jordan-
ville a afirmat:  

„SuŢtăţameŢiăaăc ror moarte umple cu lumin  locul pe care îl au în 
inimile oamenilor. AceştiăţameŢi, în toate rela iile lor, au tr it dup  ini-
ma lor mare. Ce înseamn  acest lucru? Înseamn  c  pentru ei fiecare 
persoan  cu care au avut leg tur , chiar dac  doar pentru un moment, a 
fost o personalitate de natur  duhţvŢiceasc ... Se poate spune c , deşiă
ne-a p r sit, el a venit mai aproape de noi, dar nu într-un mod p mân-
tesc.” 

Arhiepiscopul Leontie s-a n scut la 7 august 1907 într-o familie ru-
s  evlavioas  (Filipovici). Ruda sa îndep rtat  era Sfântul Atanasie de 
Brest, care a suferit moarte muceŢiceasc ădin mâna romano-catolicilor 
în secolul al XVII-lea. 

Din copil rie a ar tat puternice înclina ii spre Biseric  şiărâvŢeaăs  
i se dedice. Primele clase le-a f cut într-o şcţal  particular , unde imen-
sul s u talent muzical l-a f cut s  ajung  sţlistăpriŢcipalăîŢăcţr.ăÎşiăamiŢ-
tea cu mare emo ie cum Împ ratulăNicolae al II-leaăaăvizitatăţraşulăs uăşiă
cum a v zut atunci privirea nep mânteasc  a viitorului ar-mucenic. 

Când Revolu ia a lovit Kievul, elăeraădejaăaprţpiatăduhţvŢiceşteădeă
LavraăPeşterilţrădeă laăKievăşiăaă fţstăarestat; dar, când s-a descoperit c  
venea dintr-ţăfamilieădeă„prţletari”, a fost eliberat, şi, datţrit  vocii sale 
de tenor, guvernul sovietic i-a oferit o educa ie gratuit  şiăiŢstruire pen-



521 
 

tru oper . Astfel i s-a deschis o minunat  carier  muzical , dar a res-
pins-o pentru a sluji Sfânta Biseric  Ortodox  

Şiă ceă caleăŢefericit  şi-a asumat! – o cale de continu  priva iune, 
suferin , şiătr irea unor nenum rate tragedii personale în timpul anilor 
sovietici pân  la venirea nem ilor în 1941. El a devenit frate la Lavr  
chiar în perioada când aceasta era lichidat  f r  mil . C lug rii ei au fost 
chinui iăşiăarunca i în tot felul de lipsuriăşiămul i au fost omorâ i. 

ElăaăfţstăŢuăŢumaiăuŢăp timitţrăpeŢtruăcrediŢ ,ăciăşiăun mângâie-
tor al clericilor exila i. A sp lat r nile ierarhilor care fuseser  elibera iăşiă
au c utat refugiu în Lavr . El a salvat via a episcopului Partenie pe care 
l-a scos dintr-un şan , salvându-l de o hait  de câini fl mâŢziă şiă apţiă
aducându-l la o femeie b trân , care a putut s -l îngrijeasc  şiăs -l rea-
duc  la via . 

Dup  lichidareaăLavreiăPeşterilţrădeălaăKiev, el a mers la Moscova, 
unde în condi iiă grţazŢiceă aă reuşită s  parcurg  cursurile teologice ale 
Academiei; pe atunci cursurile Academiei se desf şurauă îŢăapartamen-
tele personale ale profesorilor. Aici a întâlnit mul iă episcţpiă şiă aă fţstă ţă
surs  deăcţŢtactăîŢtreăeiăşiăceilal i clerici. 

Având un document care atestaă c ă este un autentic membru al 
„prţletariatului”, el a profitat de aceast  ţpţrtuŢitateă şiă aă c l torit la 
multeălţcuriăsfiŢteăşiăm n stiri din Rusia, chiar înainte de lichidarea lor 
sau la scurt timp dup  aceea. Astfel, el a vizitat Sarovul, Diveeevo, şiă
multe m n stiri din regiunea Novgorod, precumă şiă diŢă alteă regiuŢi.ă Aă
v zut marele Rostov vandalizat, mţaşteleăluiăŢeciŢstiteăşiăclericiiăumili i. 
Tot ceea ce a v zut a notat în jurnalele sale, dintre care o parte a fost 
p strat  în manuscris. 

El a fost martor la durerile de moarte ale Sfintei Rusii. El a auzit 
vocile ierarhilor lamentându-se, sfin i nebuni proorocind şiămameăplâŢ-
gând; dar toate acestea nu l-au aruncat în disperare, ci dimpotriv , i-au 
umplut inima de râvn  sfânt , pentru c  a în eles c  tr ia într-o nou  er  
a mucenicilor. 

Din cauza leg turilor sale apropiate cu multe personalit i biseri-
ceşti, el a putut fi un martor viu al pozi iei lor de m rturisitori pentru 
Hristos, fapt care l-a ajutat mai târziu, în lumea liber , s  certifice suferin-
ele lor nevinovate, aplicate cu ferocitate bestial  de c tre guvernul sovie-

tic. Mare parte din lucrarea p rintelui Mihail Polski despre noii mucenici 
ai Rusiei se bazeaz  pe materiale trimise de arhiepiscopul Leontie. 

ArhiepiscţpulăLeţŢtieăîŢsuşiăŢuăaăsc pat de persecu ii aspre în anii 
de dinaintea izbucnirii celui de-al Doilea R zboi Mondial. El a fost închis 
deătreiăţriăşiăadeseaăîşiăamiŢteaăcum mai mul iăepiscţpiăşiăpreţ i care fu-
seser  întemni a i cu el, sub stricta supraveghere a g rzilor inumane, au 
reuşităs  s vârşeasc  Sfânta Liturghie în timp ce se pref ceau c ăseăjucauă
c r i la o mas . Condi iile de închisoare din anii ’30ăerau atât de rele, în-
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cât cei mai mul i colegi erau preg ti i s  moar  în cele mai inumane con-
di ii. Unii s vârşeauăLiturghia pe trupul unui suferind muribund, recu-
noscut ca mucenic, de vreme ce Sfânta Liturghie este întotdeauna s vâr-
şit  peămţaşteleămucenicilor. 

Vl dicaăaă reuşită s  ias  diŢă îŢchisţareă şiăpeŢtruăcâtvaă timpăaă fţstă
for at s  se ascund  într-un pod, suspendat într-un hamac ca un sac, 
pentru a nu-şiădescţperi prezen aăpriŢăpaşi; singurul moment în care se 
putea mişca era în toiul nop ii, când locatarii de dedesubt dormeau. Ast-
fel de condi iiădeătraiăaleăcreştiŢilţrăpersecuta i în URSS ni se p reau in-
credibile în lumea liber  doar din cauza credin ei noastre ortodoxe c l-
du e. Dar, dac  am tr i dup  calendarul ortodox, unde în fiecare zi sunt 
citiriă diŢă Scripturiă şiă pţmenirea sfin ilţră şiă aă mucenicilor, am în elege 
cum stau lucrurile. 

Când nem ii au ajuns în Rusia de vest în 1941, libertatea religioas  
a fost restabilit  şiăs-a deschis un mare domeniu de activitate pentru cle-
ricii supravie uitori. În acel moment, arhimandritul Leontie se g sea în 
Bielorusia, unde fusese hirotonit de curând episcop în renumita lavr  
Poceaev, care pân  atuŢciăfuseseăteritţriuăpţlţŢăşiăastfelăsc pase de dis-
trugerea sovieticilor. Între 1941, când a fost hirotonit, şiăŢţiembrieă1943, 
când a plecat în vest, el a fost episcop de Zitomir şiăaăhirţtţŢităpesteătrei 
sute de preo iăşiămai mul iăepiscţpiăşiăaădeschisăsuteădeăbiserici.ăEŢtuzi-
asmul s uăşiăatitudiŢeaăsaăprţfuŢdăsim itoare fa  de oameni l-au f cut 
un arhip stor remarcabil care, când s vârşeaăsfiŢtele slujbe, era în alt  
lume. Vocea sa înalt  de tenor p rea s  se ridice dincolo de tumultul p -
mântesc, dar mintea sa nu era niciodat  detaşat  de realitatea omeneas-
c . Dup ăr zbţi, elăşi-a continuat activitatea bisericeasc  îŢăacelaşiăduh 
îŢăAustriaăşiăîŢăGermaŢiaădeăvest, când a fost numit episcop de Paraguay 
şiă Chileă îŢă America de Sud (Argentina a devenit parte din eparhia sa 
chiar înainte de moartea sa). 

În Chile a fondat o comunitate monahal ă(unul dintre membrii ei a 
fost r posatul episcop Sava de Edmonton, Canada). Vl dica l-a adus în co-
munitatea sa monahal , l-a inspirat spre idealul monahal, l-a c lug rităşiă
l-a pus ca p stor, care mai târziu, ca episcop râvnitor, aăîŢceputăţămişcare 
de reînnoire duhţvŢiceasc  în Bisericaărus  şiăesteăcuŢţscutăacumădrept 
cronicarul vie ii minunate a fericitului arhiepiscop Ioan Maximovici. 

În timpul c l toriilor sale în lumea liber , arhiepiscopul Leontie a 
f cut un studiu al st rii nefericite a fra ilor s iăţrtţdţcşiădiŢăGrecia, care 
piereau sub influen ele moderniste asupra vie ii ortodoxe, reprezentate 
de noul calendar papist care li se impusese îŢăaŢiiă’20. În zelul s u muce-
nicesc, elăaămersăîŢăGreciaăşiăaăhirţtţŢităepiscţpiăpeŢtruăcrediŢciţşiiăcareă
urmau vechiul calendar, stabilind astfel o leg tur  apropiat  îŢtreăeiă şiă
Bisericaărus  de peste hotare. 
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Nuădup ămult ăvreme a fost f cutăarhiepiscţpăşiăaă îŢtemeiatăM -
n stirea Adormirii Maicii Domnului, pentru maicile pe care le-a adus de 
la Sfântul Mormânt; în aceast  m n stire seăafl ăacumăuŢăţrfeliŢatăşiăţă
şcţal  de parohie în cinstea Sfântului Ioan de Kronstadt. Aceste c lug -
ri e, conduse de cuvioasa egumen  Alexia, au fost la început binecuvân-
tate în via a lor ascetic  de stare ul Nectarie de la Optina, acum un sfânt 
canonizat, ale c rui pţv uiri au fost preluate cu fermitate în instruirea 
monahal  a ţbştii. 

Arhiepiscopul Leontie era un ap r tor înfl c rat al adev ruluiă şiă
s-a ridicat neînfricat în toat  statura sa duhovniceasc  pentru a doborî 
orice manifestare a nedrept ii. De la prima sa întâlnire cu arhiepiscopul 
Ioan Maximovici la Paris, el a recunoscut imediat în el un sfânt în via , 
exact ca cei pe care îi v zuseăşiăcuăcareătr ise în mult p timitoarea Rusie. 
Cu toat  inima sa iubitoare el s-a plecat în fa a autorit ii duhţvŢiceştiăa 
fericituluiăIţaŢăşiăl-a sus inut oricând a fost calomniat de c tre cei c rora 
le lipsea experien a sa de leg tur  vie cu adev ra ii sfin i ai lui Dumne-
zeu. Când aceste calomnii au luat o form  grav  şiăarhiepiscţpulăIţaŢăaă
fost supus judec ii în San Francisco, îŢăaŢiiă ’60 (acuzat de acoperirea 
unor nereguli în finan ele bisericeşti), arhiepiscopul Leontie a fugit ime-
diat s -lăapereăşiăaăstatăcuăel, împreun  cuăepiscţpiiăNectarieăşiăSava, în 
banca acuza ilor. S-aădţvedităc ăarhiepiscopul Ioan era ŢeviŢţvatăşiămţ-
numentul victoriei sale ast zi este minunata catedral  „Bucuriaătuturţră
celor nec ji i” din San Francisco, în care se afl  osemintele fericitului 
episcop Ioan. 

Când arhiepiscopul Leontie a aflat despre moartea subit  a arhie-
piscopului Ioan, el, împreun  cuăuŢăaltăierarhădreptăşiăpersecutat, arhie-
piscopul Averchie de Jordanville, au condus de-a lungul întregii Americi 
pentru a fi la înmormântarea sa. Acolo a v rsat lacrimi amare peste tru-
pul arhiepiscopului Ioan, pe care îl iubea atât de mult, încât dorin a sa 
era de a fi mai aproape de mormântul s u, poate ca arhiepiscop de San 
Francisco. Dumnezeu, cu toate acestea, nu i-a împlinit aceasta, şiăexactă
la a cincea comemorare a mor ii arhiepiscopului Ioan, dup  ce s-a rugat 
pentru odihna sufletului s u în catedrala sa din Buenos Aires, şi-a dat 
sufletul lui Dumnezeu, al turându-se iubitului s u avva. 

Moartea subit  a arhiepiscopului Leontie, careăîşiăreveŢise dup  o 
boal  de inim , a fost o mare triste e pentru turma sa. L-au înmormân-
tatăîŢăcimitirulăpeăcareăelăîŢsuşiăîlăalesese.ăCţpilulăbţlŢavăşiămuribund al 
unei localnice a fost pus pe mormântul s uăşiăaăfţstăviŢdecatăîŢămţdămi-
raculţs.ă Auă fţstă şiă alteă cazuriă deă iŢterveŢ iiă cereştiă asem n toare prin 
rug ciunile arhiepiscopului Leontie. Dar cea mai impresionant  relatare 
despre el vine de la un cinstitor al memoriei sale, care a avut mai multe 
viziuni cu el – dintre care oferim aici o parte:  
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„Aceast  viziune a avut loc exact în ziua deciziei sinodului epis-
copilor din 1971 cu privire la începutul preg tirilor pentru canonizarea 
noilor mucenici ai Rusiei. Era într-o duminic . În timpul unui somn 
scurt, p rintele meu duhovnicesc (care înc  tr ieşteă îŢă BueŢţsă Aires)ă
mi-a ap rut în duh, m-a m rturisităşiămi-a dezlegat p catele. 

La începutul acestui vis m-am v zut într-un mare templu nef cut de 
mâiŢiă ţmeŢeşti.ă ÎŢă straŢaă dreapt , la o oarecare distan , era o mare 
mul ime de oameni îmbr ca i în alb; nu puteam s  le disting fe ele. În 
jurulămeuăeraăţăcâŢtareăliŢiştit  şiătrist , deşiăŢuăputeamăs  v d pe nimeni 
acolo. Apoi, ambeleăuşiălateraleăaleăaltaruluiăauăfţstădeschiseăşiăpriŢăeleăauă
început s  ias  sfin iă ierarhiă şiă c lug ri, îmbr ca iă cuă tţtulă îŢă veşminte 
albastru deschis; printre ei am putut s  îl recunosc doar pe Sfântul 
Nicolae, f c tţrulă deă miŢuŢiă diŢă Miraă Lichiei.ă Peă uşaă deă lâŢg  mine, 
printre episcopii care treceau, a trecut Vl dicaăLeţŢtieăşiă s-a oprit lâng  
mine spunând: «Tu, frate Vasile, aiă fţstăchematăşiă aiăveŢit.ăŞtiiă c  avem 
aici o mare s rb toare ast zi!». «Ce fel de s rb toare, vl dica?», am în-
trebatăeu.ăŞiăelăaăcţŢtiŢuat: «Canonizarea cereasc  a arului-mucenic!». Şiă
înclinându-seăspreămiŢeăuşţr, şi-a continuat calea spre centrul bisericii. 

În cele din urm , sfiŢteleăuşiăaleăaltaruluiăs-au deschis, şiăpriŢăeleăaă
ieşită arul-mucenic, ar tâŢdăexactăaşaăcumăapareăîŢăpţrtreteleăsale oficia-
le în primii ani de domnie – adic  foarte tân r. Era îmbr cat în mantia 
regal  de ar, ca în timpul încoron rii sale, şiă purtaăpeăcap coroana de 
împ rat. În mâini iŢeaăţăcruceămareăşiăpeăfa a sa palid  am observat o 
mic  ran , de la un glonte sau de la o lovitur . A trecut pe lâng  mine cu 
pas domol, a trecut deă amvţŢă şiă aămersă îŢă ceŢtrulă bisericii.ă AprţpiiŢ-
du-se de centru, câŢtareaăcreşteaă îŢăvţlum, şiăcâŢdăpiciţrulăs u a atins 
chiar centrul, a devenit atât de puternic , încât p rea c  o întreag  mare 
de ţameŢiăseăaduŢaseăşiăcâŢtauăîŢtr-o singur  suflare. 

Aici mi-am revenit în sim iri în patul meu, profund cutremurat, cu 
o mic  ran  la ochiul drept. Era aproape patru diminea a. Pentru mult 
timp am fost sub impresia celor tr ite.” 

Acelaşiăb rbat l-a v zut pe arhiepiscopul Leontie într-un vis cu pu-
in înainte de trecerea a patruzeci de zile de la adormirea acestuia: „ÎŢăaă

37-a zi dup  adormirea arhiepiscopului Leontie am avut o vedenie în-
tr-un vis. L-am v zută îŢăveşmiŢteăşiăcuămitr , slujind o sţlemŢ ăslujb  
arhiereasc . Când m-a v zut, el s-aăridicatăimediatăşiăs-a gr bit s  m  sa-
lute. El m-a îmbr işatăşiăm-a s rutatăşiăaăspus: «Cât de fericit sunt s  te 
v d, frateăVasile.ăAcumăsuŢtădestulădeăbiŢe.ăNuăsimtăŢiciţădurereăşiăaiciă
sunt foarte fericit. În câteva zile voi primi noi camere cu tot confortul, 
cum se spune pe p mânt; mi s-a promis deja». 

O lun  dup  aceea am avut un alt vis, care mi-a indicat c  i se d du-
se o locuin  cereasc . Am auzit muzic  frumoas  şiăamăv zut milioane de 
steleă scâŢteietţareă şiă eramă dejaă îŢtr-o barc  care avea s  m  aduc  pe 
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cel lalt mal, unde era el. Acestea sunt cele preg tite de Dumnezeu pentru 
slujitorii S iăcrediŢciţşiăaiăierarhieiădiŢăcatacţmbeăşiămaiătârziuăaiăBisericii 
ŢţastreădiŢăafaraăRusiei” (Via a ortodox , 1971, decembrie, pp. 18-20.) 

Pentru rug ciunile dreptului arhiepiscop Leontie, m rturisitor din 
iŢim ăal ortodoxiei, fie ca Domnul nostru s  aib  mil  de noi. Amin. 

F.H. 
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ÎŢălţcădeăpţstfa ălaăedi iaăîŢălimbaărţmâŢ  

 
 

O scrisoare a Mitropolitului Filaret Vosnejenski 
către un preot al Bisericii din diasporă 

despre părintele Dimitrie Dudko 
şi Patriarhia Moscovei 

 
 
(CaăîŢtâist t tţrăalăBisericiiăRuseădiŢăDiaspţr ,ăMitrţpţlitulăFila-

retăVţsŢejeŢski,ăuŢulădiŢtreăierarhiiăcuăvia ăsfâŢt ăcareăauătr it în se-
colul XX, s-a ocupat de canonizarea noilor mucenici din Rusia. Am con-
sideratăpţtrivit ăiŢcludereaăîŢăvţlumulădeăfa ăaăuŢeiăscrisţriăîŢ careăşi-a 
prezeŢtatăpţzi iaăfa ădeăaşa-zisaărezisteŢ ăaăuŢţraădiŢtreămembriiăeiă
Patriarhiei Moscovei fa ădeăputereaăcţmuŢist ă– versiuŢeaăeŢglez ăseă
g seşteă aici:ă http://blessedphilaret.blogspot.ro/ 2008/09/ letter-con-
cerning-fr-dimitry-dudko-and.html - n.ed.rom.). 

 
Dragulămeuăp riŢteăVictţră(Pţtapţv), 
Aătrecutămult ăvremeădeăcâŢdătţtăvreauăs - iăscriuăcâteva cuvinte, 

dar nu m-amăîŢvredŢicităs ăţăfacăpâŢ ăacum.ăÎŢăsfârşit,ăamăreuşităs ăm ă
aduŢăşiăiat ăc - iăscriu.ă 

Aflându-m ăîŢc ă îŢăAustralia,ăamă îŢceputăs ăprimescăpţstă factumă
veştiădiŢăAmericaădespreă faptulă c ă aiciă (îŢăNewăYţrk)ă auăavută lţcăprţ-
teste, demoŢstra iiăşiăs-auăf cutăchiarăşiăacatisteăîŢăfa aăcţŢsulatuluiăsţ-
vietic, astfel încât m-amăalarmatăşiămi-aăp rutăr uăc ăŢuăamăfţstăaici,ăîŢ-
trucât m-aşăfiăţpusăcuăhţt râreămultţraădiŢăceleăpetrecute.ăMaiăcuăseam ă
s vârşiriiăacatistelţrăîŢtr-un asemenea loc! N-au cântat cântare Domnu-
luiăîŢăp mâŢtăstr iŢ?ăCeămţtivăauăavutăs ăafişeze cele sfinte ale slujbelor  
Bisericii sub privirile scormonitoare ale slugilor turbate ale lui Antihrist? 

Trebuieăs ărecuŢţscăc ăm ăcupriŢdeăspaimaăţriădeăcâteăţriăaudădeă
proteste,ădemţŢstra iiăşiăalteleăasemeŢea.ăÎŢăURSS,ăvia aăesteăguverŢat ă
deăelă (celăcuăcţarŢe)ăcareăseă temeădţarădeăHristţsăşiădeăCruceaăSa,ădară
careăŢuă seă temeădeăŢimică altcevaăpeă lume.ăDeăprţtesteă şiă demţŢstra iiă
râdeă peă îŢfuŢdate.ăDeă ţpiŢiaă public ă [deă ceă s-ar teme]? Regimul anti-
hristicăŢuăareăfa ădeăaceastaădecâtăuŢădispre ăsuveraŢ.ăAuăvrutăs ăiŢva-
dezeă AfgaŢistaŢulă şiă l-auă iŢvadat,ă ŢedâŢdă vreţă ateŢ ieă prţtestelţră şiă
ameŢiŢ rilţrăuŢţrăCarter&Cţ.ă ÎŢăaşa-zisaăLumeăLiber ,ă tţateă îŢcerc -
rile de a îndrepta opiŢiaăpublic ăîŢăfavţareaăcelţrăcareăsufer ădeăpeăurmaă
cţmuŢismuluiă suŢtă lipsiteă deă putereă şiă lipsiteă deă rţade,ă atâtaă timpă câtă
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LumeaăLiber ă îşiă îŢchideă cuă îŢc p âŢareăţchii,ă f câŢdăprecumăstru ulă
care,ădac -şiăascuŢdeăcapulăsubăarip ,ăîşiăîŢchipuieăc ăŢu-l vede nimeni...  

AmăcitităcuăuluireăîŢăpres ăcumăuŢăziaristăciteaz ăaprţbatţrăcuvin-
teleă sfiŢ ieiă tale:ă P riŢteleăVictţră areă dreptateă s ă scrie:ăRusiaă îŢvieă diŢă
mţr i!ăTrebuieăs ăcredemăaceasta,ădeţareceăcredemăîŢăHristţsăMâŢtui-
torul Care a înviat din mţr i.ă 

Nuăpţtă îŢ elegeă leg turaădiŢtreăuŢaăşiăcealalt .ă ÎŢăceeaăceăm ăpri-
veşte,ă credă îŢă ÎŢviereaă luiăHristţs,ă fiiŢdăpeŢtruămiŢeă lucrulă celămaiă deă
pre ădiŢălume.ăDarăŢuăpţtăîŢ elegeăŢicicumădeăceăarătrebuiăs ăcredăc ăRu-
siaăreîŢvie.ăN d jduiescăcaăeaăs ăreîŢvieăcuăadev rat,ăşiăatuŢciăDumŢezeuă
ŢeăvaădaădepliŢ ăîŢcrediŢ areădespreăaceasta.ăÎŢămţmeŢtulădeăfa ăîŢs ,ă
Ţuădţară c ăŢuăv ă împ rt şescăeŢtuziasmul,ădară suŢtă chiarăprţfuŢdăb -
nuitor în ce-i priveşteăpeăruşi.ăSuŢtăevideŢteămiŢciuŢaăşiădeşert ciuŢeaă
ateismului lor.  

Dar,ăvai,ăceeaăceăseăr spâŢdeşteăacţlţăŢuăesteăadev rataăOrtţdţxie!ă
Acţlţ,ă subă îŢf işareaă Ortţdţxiei,ă pţpţruluiă rusă iă seă ţfer ă bulgakovia-
Ţism,ăberdiaevism,ăşiăalteăasemeŢeaăguŢţaieăapar iŢâŢdăschismeiăevlţ-
ghiene. Acolo sectele sunt în floare:ă baptiştiiă etc.ă Bisericaă ţficial ă îŢ-
deamŢ ă laă cţlabţrareaă cuă regimulăurâtţrădeăDumŢezeu,ă ridicâŢdu-l în 
sl viăpeăţriceă cale.ăBisericaăOrtţdţx ăAdev rat ăaă trecută îŢă catacţmbe,ă
ascuŢs ădeăţchiiălumii...  

EsteădeciăaceastaăreŢaştereaăOrtţdţxiei?... Nu cumvaăv ăhazarda iă
vestiŢdă îŢtregiiă lumiăc ăOrtţdţxiaăreŢaşteă îŢăRusia?ăS ădeaăDţmŢulăcaă
Adev rulăs ăcţpleşeasc ătţateăp cateleăşiăs ăleăbiruiasc .ăPeŢtruămţmeŢtă
esteăîŢs ăprematurăs ăvţrbimădespreăasta,ăpeŢtruăc ăîŢrâurireaăstihiilţră
anti-ortodoxe este îŢc ăfţarteăputerŢic ăacţlţ,ăcaăs ăŢuămaiăpţmeŢimădeă
faptulăc ăatâtaăvremeăcâtăîŢăRusiaăregimulăsţvieticăaŢticreştiŢăvaăfiălaăpu-
tere,ăŢuăvaăpermiteătriumfulăOrtţdţxiei.ăNuădegeabaăadev rataăBisericaă
Ortţdţx ăs-aăascuŢsăîŢăcatacţmbeăşiăesteăprigţŢit ăcuăs lb ticie. 

Câtevaă cuviŢteă acumă despreă tragediaă bietuluiă p riŢteă Dimitrieă
Dudko. 

ÎŢc ădeălaăîŢceputulăactivit ilţrăsale,ăcâŢdăeraămeŢ iţŢatădiŢăceăîŢă
ceămaiădesăcaăstâlpăalăOrtţdţxieiăşi,ămaiămultădecâtăatât,ăierarhii,ămembriă
aiăSiŢţdului,ă şi-au unit vocile cu el, eu – autorul acestor rânduri – am 
statădeţparteăşiăi-amăavertizatăpeăcţŢfra iiămeiăierarhiăc ăseăpţateăîŢtâm-
plaă ţă ŢeŢţrţcire.ă Cum?ă PeŢtruă c ,ă pţtrivită spuselţră ArhimaŢdrituluiă
ConstaŢtiŢ,ăacumăîŢăURSSăesteăsataŢţcra ie.ăAcţlţăguverŢeaz ăacelaăpeă
care Mântuitorul l-aăŢumitămiŢciŢţsăşiătat lămiŢciuŢii.ăMiŢciuŢaăaceastaă
dţmŢeşteăacţlţ.ăDeăaceeaăŢuăputemăaveaăîŢcredereăîŢăŢimicădiŢăceleăceă
se petrec acolo. Orice fapt care pare încurajator din punct de vedere spi-
ritual se poate dovedi a fi o mistificare,ăuŢăfals,ăţăîŢşel ciuŢeăsauăţăprţ-
vţcare…ă 
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De ce s-aă îŢtâmplatăŢecazulăacestaă cuăp riŢteleăD.D.?ăHaiă s ă ale-
gemăs ăcredemăbiŢele,ăs ăŢu-lăb Ţuimăde cţlabţrareăcţŢştieŢt ăcuăKGB 
şiădeătr dareaăprţpriilţrăcţŢviŢgeri,ăciăpurăşiăsimpluăs ăremarc mătristulă
faptăc ăelăŢuăaărezistat,ăaăcedat.ăDeăce?ăP reaăs ăarateăcurajăşiăîŢdr znea-
l ;ăşiădeţdat ,ăuŢăsfârşităatâtădeăruşiŢţs!ă 

De ce? 
PeŢtruăc ăactivitateaăluiăaveaălţcăîŢăafaraăBisericiiăadev rate… 
PriŢăurmare,ăceăesteăBisericaăsţvietic ?ăArhimaŢdritulăCţŢstaŢtin 

aăsus iŢutăăadeseaăcuăst ruiŢ ăc ăcelămaiăîŢfiţr tţrălucruăpeăcareăregimulă
urâtor de Dumnezeu l-aăf cutăîŢăRusiaăîlărepreziŢt ăcreareaăbisericiiăsţ-
vietice,ăpeăcareăbţlşeviciiăauăîŢf işat-ţăţameŢilţrăcaăfiiŢdăadev rataăBi-
seric ,ăîmpiŢgâŢdăBisericaăOrtţdţx ăauteŢtic ăîŢăcatacţmbeăşiăîŢălag reă
de concentrare.  

Aceast ăpseudţ-biseric ăaăfţstădat ăaŢatemeiădeădţu ăţri.ăPreaăFe-
ricitulăPatriarhăTihţŢăşiăSţbţrulăBisericilţrăaătţat ăRusiaăi-au dat anate-
meiăpeăcţmuŢiştiăşiăpeătţ iăcţlabţratţriiălţr.ăAceast ăteribil ăaŢatem ăŢuă
aăfţstăridicat ăŢiciăîŢăziuaădeăaziăşiăr mâŢeăîŢăvigţare,ăîŢtrucâtăeaăŢuăpţa-
teăfiăridicat ădecâtătţtădeăuŢăSţbţrăalăBisericilţrăaătţat ăRusia,ăcaăautţri-
tateăbisericeasc ăsuprem ă[diŢăpuŢctădeăvedere]ăcaŢţŢic.ăÎŢă1927ăs-a în-
tâmplată cevaă îŢsp imâŢt tţr:ă îŢtâist t tţrulăBisericii,ămitrţpţlitulăSer-
ghie,ăpriŢăDeclara iaăsaăruşiŢţas ăşiăapţstat ,ăaăsubţrdţŢatăBisericaăRu-
s ăbţlşevicilţrăşiăaăţficializatăcţlabţrareaăcuăaceştia.ăAstfel,ăs-au împlinit 
în modul cel mai exact cuvintele rug ciuŢiiădeă laă îŢceputulăm rturisiriiă
deăcrediŢ :ăauăiŢtratăsubăprţpriaălţrăaŢatem !ăÎŢă1918ăBisericaăd duseă
aŢatemeiăpeătţ iăalia iiă[cţlabţratţrii]ăcţmuŢiştilţr,ăpeŢtruăcaăîŢă1927ăs ă
seă al tureă eaă îŢs şiă tabereiă acestţră cţlabţratţri,ă s ă aduc ă laudeă regi-
muluiărţşuăurâtţrădeăDumŢezeuăşiăfiareiărţşiiădescriseăîŢăApţcalips .ă 

ŞiăcaăşiăcumăastaăŢuăeraădeăajuŢs,ăcâŢdămitrţpţlitulăSerghieăşi-a pu-
blicatăDeclara iaăcrimiŢal ,ăfiiiăcrediŢciţşiăaiăBisericiiăs-auădesp r ităime-
diatădeăBisericaăsţvietic ,ăşiăastfel aăluatăŢaştereăBisericaădiŢăCatacombe. 
Şiăea,ălaărâŢdulăei,ăaăaŢatemizatăBisericaăţficial ăpeŢtruătr dareaăeiăfa ă
de Hristos.  

ŞiătţcmaiăîŢăaceast ăBiseric ăaăcelţrăf r delegeăs-auăpetrecutăac iu-
Ţileăp riŢteluiăDimitrieăDudkţ,ăcareăaădeclaratăîŢămţdădeschisăîŢăpres ă
c ăŢuăareădeăgâŢdăs ăseădespart ădeăbisericaăsţvietic ,ăciăvaăr mâŢeăîŢăea.ă
Dac ăţchiiă luiăduhţvŢiceştiăs-arăfiădeschisăşiăarăfiăv zutăadev rataăfireăaă
Bisericiiăţficiale,ă atuŢciăară fiă avută curajulă s ă spuŢ :ă „urât-am adunarea 
celor ce vicleŢescă şiă cuă ceiă ŢecrediŢciţşiă Ţuă vţiă şedea,ă m ă despartă deă
vr jmaşiiăluiăDumŢezeuăşiăm ăretragădiŢăBisericaăsţvietic ”.ăŞiăatuŢciăelă
ar fi devenit pentru noi unul de-alăŢţstru,ă iară curajulă s uă ară fiă Ţimicită
îŢgr direaăcareăst ădefiŢitivăîŢtreăŢţiăîŢăvirtutea faptuluiăc ăSţbţrulăaăa-
lesădreptăcaŢţŢăc l uzitţrăTestameŢtulăMitrţpţlituluiăAŢastasie.ăăPeŢtruă
c ăîŢăacestătestameŢtăŢiăseăpţruŢceşteăs ăŢuăavemăŢiciuŢăfelădeăp rt şieă
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cuăsţvieticii,ăŢuădţarăîŢărug ciuŢe,ăciăŢiciăchiarăîŢăleg turiăsimpleădeăziăcuă
zi. Aceast ă îŢgr direăŢuă iă s-arămaiă fiăaplicatăp riŢteluiăDimitrieădac ă şiă
Ţumaiădac ăelăarăfiărefuzatăs ăr mâŢ ăîŢăpseudţ-Bisericaăsţvietic ,ăşiăs-ar 
fiăretrasădiŢtreăm dulareleăei. 

ÎmiăaducăamiŢteădeăţăîŢtâmplareămiŢuŢat ăcareăarat ăajutţrulădi-
rectăşiămiŢuŢat d ruitădeăDumŢezeuăcelţrăcareăauăr masăcrediŢciţşiăpâ-
Ţ ă laăsfârşit.ăUŢăgrupădeăc lug ri eădiŢăBisericaădiŢăCatacţmbeăauă fţstă
surghiuŢiteălaăSţlţvki.ăCekiştiiăle-auăspus:ă„AcumăiŢstala i-v ăşiădeămâi-
Ţeăve iămergeălaămuŢc .”ăAuăprimităîŢs ăuŢăr spuŢsăŢeaşteptat:ă„Nuăvţmă
mergeălaămuŢc .”ă„Ce,ăa iăîŢŢebuŢit?ăNuăşti iăceăţăs ăv ăfacem?”,ăauăr c-
Ţităcekiştii.ăAăurmatăr spuŢsulăcalmăalăcelţrăcareăŢuăseătemeauădeăŢimică
îŢăcrediŢciţşiaălţr:ă„Ceăvaăfiăvaăfi,ăşiăvaăfiăceeaăceăvaăbiŢevţiăDumŢezeu,ăşiă
Ţuăceăv ăcţŢviŢeăvţu ,ăc l ilţrăşiăcrimiŢalilţr.ăPute iăs ăŢeăface iăceădţ-
ri i:ăs ăŢeăîŢfţmeta i,ăs ăŢeăchiŢui i,ăs ăŢeăspâŢzura i,ăîmpuşca iăsauăar-
de iă cuă fţc.ă ÎŢs ă v ă preveŢimă ţă dat ă peŢtruă tţtdeauŢa:ă Ţuă v ă recu-
Ţţaştemăpeăvţi,ăslugileăluiăAŢtihrist,ădreptăautţritateălegitim ,ăşiăŢuăvţmă
îndeplini poruncile voastre în nici un fel!...”  

DimiŢea a,ăcekiştiiăîŢfuria iăle-auătârâtăpeăc lug ri eăpeădealulămţr-
ii.ă Aşaă eraă deŢumită uŢă deală îŢalt,ă uŢdeă iarŢaă suflaă ŢeîŢcetată uŢă vâŢtă

îŢghe at.ăÎŢăb taiaăaceluiăvâŢt,ăuŢăb rbatămureaăîŢghe atăîŢtr-un sfert de 
ţr .ă Maicile,ă îŢveşmâŢtateă îŢă raseleă lţră pţŢţsite,ă erauă mâŢateă susă peă
deală deă c treă b rba iiă armateiă rţşiiă îmbr ca iă îŢă cţjţace.ă Bucurţase,ă
maicileăurcauăcâŢtâŢdăcuăvţiţşieăpsalmiăşiărug ciuŢi.ăSţlda iiăle-auăl sată
pe vârful dealuluiăşiăauăcţbţrât.ăAuzeauăcumămaicileăîşiăcţŢtiŢuauăcâŢ-
tarea. Sunetul ei s-aătţtăauzitădeăsusăţăjum tateădeăţr ,ăţăţr ,ădţu ,ătţtă
timpul. S-aă l satăŢţaptea.ăG rzileăs-au apropiat de maicile care erau în 
via ,ăŢev t mateăşiăcareăcţŢtiŢuauăs ăîşiăcâŢteărug ciuŢile.ăSţlda iiăulu-
i iă le-auăîŢg duităs ăseăad pţsteasc ă îŢă lag r.ăVeştileădespreăceleăpetre-
cute s-auăr spâŢdităimediatăîŢătţtălag rul.ăIarăaădţuaăzi,ăcâŢdăs-au schim-
bată g rzileă şiă s-aă petrecută acelaşiă lucru,ă autţrit ileă lag ruluiă s-au tul-
buratăşiăle-auăl satăpeămaiciăîŢăpace…ă 

NuăesteăaceastaăţăbiruiŢ ?ăIat ăceăîŢseamŢ ăs ăfiiăcrediŢciţsăpâŢ ă
laămţarte,ăaşaăcumăspuŢămiŢuŢateleăcuviŢteăaleăApţcalipsei:ă„Fiiăcredin-
ciţsă pâŢ ă laă mţarteă şiă î iă vţiă daă cuŢuŢaă vie ii”.ă ÎŢă aceast ă pild ă esteă
vorba despre o minune v dit , asemenea celor trei tineri în focul Babilo-
Ţului,ădţarăc ăacţlţăstihiaăaduc tţareădeămţarteăeraă fţcul,ă iarăaiciăesteă
vţrbaădespreăasasiŢatăşiăuŢăgerăucigaş.ăIat ăcumăr spl teşteăDumŢezeuă
crediŢciţşia!ă 

Asculta iăcţŢviŢgereaămeaăsiŢcer :ădac ăîŢtreagaăpţpula ieădeămul-
teă miliţaŢeă deă ruşiă ară daă dţvad ă deă aceeaşiă crediŢciţşieă caă aă acelţră
maici,ăşiăarărefuzaăs ăseăsupuŢ ătâlharilţrăcareăauăprigţŢităŢa iuŢeaărus ,ă
comunismul s-arăpr buşiăîŢtr-ţăsecuŢd .ăPeŢtruăc ăsprijiŢulăveŢitădeălaă
Dumnezeu, care le-aă salvată îŢămţdămiŢuŢatăpeămaicileă careăp şeauăpeă
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drumulămţr ii,ăarăveŢiăîŢăacelaşiăchipăşiăasupraăpţpţruluiărus.ăDar,ăatâtaă
vremeă câtăŢa iuŢeaă recuŢţaşteă regimulă şiă iă seăpleac ,ă chiarădac ă îŢă tţtă
acestătimpăîlăblestem ăîŢăiŢimileălţr,ăacelăregim va sta în picioare.  

Fireşteăc ămaicileăauăfţstăîŢt riteădeăputereaăluiăDumŢezeu,ăaseme-
Ţeaă muceŢicilţră diŢă vechime;ă f r ă acestă ajutţră Ţuă ară fiă rezistat.ă ÎŢs ă
ŢevţiŢ aă lţră s-aă s vârşită îŢă iŢteriţrulă Bisericiiă celeiă pliŢeă deă hară şiă deă
Adev r.ăPeŢtruăc ăadev rataăBiseric ,ăpţtrivităpredaŢieiăapţstţlice,ăesteă
Trupul lui Hristos, iarăDţmŢulăSeă s l şluieşteă îŢă eaă şiă ţă cârmuieşteă îŢă
calitate de Cap al ei dumnezeiesc.   

VaăîŢdr zŢiăciŢevaăs ăsus iŢ ăc ăDţmŢulăşiăharulăS uăsfiŢ itţrăs -
l şluiesc în biserica celor ce viclenesc, care-iă pream reşteă peă vr jmaşiiă
LuiăceiăîŢdr ci iăşiăcţlabţreaz ăcuăei,ăcareădiŢăaceastaăpriciŢ ăseăaflaăsubă
ţăîŢdţit ăaŢatem ,ăaşaăcumăamăar tatămaiăsus?ăPţateăs ăpţsedeăharăsfiŢ-
itţrăţăbiseric ădup ăceăs-aăuŢităcuăvr jmaşiiăluiăDumŢezeu?!ăR spuŢsulă

este evident!  
Laăvremeaăsa,ăsfâŢtulăTeţfaŢăZ vţrâtulăŢe-aăpreveŢităc ăseăaprţpieă

vremuriăîŢgrţzitţare,ăcâŢdăţameŢiiăvţrăvedeaăcuăţchiiălţrătţat ăslavaădeă
suprafa ăaăslujbelţrăbisericeşti,ăaărâŢduielilţrăbisericeştiăşiăcelelalte,ă îŢă
timp ceăîŢăiŢteriţrăseăvaăaflaătr dareaădepliŢ ăaăDuhuluiăluiăHristţs.ăNuă
esteăceeaăceăvedemăîŢăBisericaăsţvietic ?ăPatriarhi,ămitrţpţli i,ătţateăraŢ-
gurileăpreţ eştiăşiămţŢahale,ăşi,ăîŢăacelaşiătimp,ăţăaliaŢ ăcuăurâtţrii-de-
DumŢezeu,ăadic ăţătr dareăf iş ăaălui Hristos.  

P riŢteleăDimitrieăDudkţăapar iŢeăacesteiă tţv r şii.ăSim miŢteleă
sale religioase sincere l-au îndemnat, desigur, s ăprediceădespreăDumne-
zeuăşiăs ăŢuătţlerezeămulteădiŢtreăîŢtâmpl rileăruşiŢţaseădiŢăvia aăpţpo-
ruluiă rus.ă ÎŢs ă peŢtruă el,ă PimeŢă eraă şiă îŢc ă esteă cţŢduc tţrulă luiă spi-
ritual, capul ierarhiei sovietice; în vreme ce pentru noi, lucrurile nu stau 
delţcăaşa.ăPeŢtruăc ăSţbţrulăŢţstruăaăadţptatăîŢă1971ăţăhţt râre:ăs ăcţŢ-
sidereăalegereaăluiăPimeŢăcaăŢedreapt ăşiăŢul ăîŢăbazaăcaŢţaŢelţr cutare 
şiăcutareăşiăs ăsţcţteasc ătţateăfapteleăşiădeciziileăsaleăcaăfiiŢdăf r ăputereă
sauăîŢsemŢ tate.ă 

Câtă deă cţmplicat ă esteă acumă situa iaă p riŢteluiă Dimitrieă Dudkţ!ă
Ce-ară trebuiă s ă fac ?ă S ă îşiă cţŢtiŢueă lucrareaă pastţral ?ă Şiă ceă leă pţateă
spune credinciţşilţr?ăS ăleăzic ăaceleaşiălucruriăpeăcareăle-a zis înainte de 
pţc iŢ aăsa?ăDarătţcmaiăs-aălep datădeăacestea!ăS ăspuŢ ăcţŢtrariul?ăDeă
ce? L-auăcrezutăîŢaiŢte,ăcâŢdăpredicaăceleăpriŢăcareăaăcâştigatăîŢcredereaă
şiărespectulăcrediŢciţşilţr,ăiarăacum,ăcumăle va privi chipurile? A spus bi-
Ţeăţăfat ăc ăesteăţăsiŢgur ăcaleăpeŢtruăel:ăs ăfac ăpţc iŢ ăauteŢtic ,ăpeŢ-
truăaăisp şiăceleăceătţcmaiăle-aăs vârşit.ăÎŢăţriceăcaz,ăîŢăschimb,ăBisericaă
rţşieăseăvaăţcupaădeăelăf r ăîŢdţial ăcuăţăr utateăşiăţăcruzimeăieşiteădin 
cţmuŢ.ăDesigurăc ,ătrecâŢdăpragulăadev rateiăBiserici,ăelăvaăp truŢdeăpeă
t râmulăharuluiăşiăputeriiădumŢezeieştiăcareăîlăpţateăîŢt riăaşaăcumăle-a 
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îŢt rităpeăaceleămaiciădiŢăcatacţmbe.ăS ădeaăDumŢezeuăs ăafleăcaleaăceaă
adev rat ăşiămâŢtuitţare. 

Aşădţri s ămaiăremarcăc ăBisericaădiŢăCatacţmbeăaăRusieiăseărapor-
teaz ă laă Bisericaă diŢă afaraă graŢi elţră cuă dragţsteă şiă depliŢ ă îŢcredere.ă
Tţtuşi,ă uŢă lucruă Ţu-lă îŢ elegă creştiŢiiă diŢă catacţmbe:ă deă ceă Bisericaă
Ţţastr ,ăcareăîŢ elegeăf r ăŢiciţăîŢdţial ăc ăierarhii sovietici L-auătr dată
peăHristţsăşiăŢuămaiăauăhar,ăîiăprimeşteătţtuşiăpeăclericiiăBisericiiăsţvie-
ticeăcuăhirţtţŢiileăpeăcareăleăau,ăf r ăa-i rehirotoni, ca pe unii care sunt 
dejaăpurt tţriădeăhar.ăDac ăclerulă şiă turmaăprimescăharulădeă laă ierarhi,ă
iar aceştiaă[ierarhii]ăauătr datăAdev rulăşiăs-auălipsităeiăîŢşişiădeăhar,ădeă
uŢdeă atuŢciă maiă areă clerulă har?ă Aceast ă îŢtrebareă ţă puŢă creştiŢiiă diŢă
catacombe. 

Iară r spuŢsulă laă eaă esteă simplu.ă ÎŢă aŢumiteă cazuri,ă Bisericaă areă
autoritatea de a aplica principiul pogţr miŢtelţr.ăSfâŢtulă IerarhăVasileă
celăMareăspuŢeaăc ,ăpeŢtruăaăŢuă îŢdep rtaăţameŢiiădeăBiseric ,ăuŢeţriă
trebuieăs ăseăîŢg duieăpţgţr miŢteăşiăs ăŢuăseăapliceăcaŢţaŢeleăîŢătţat ă
asprimea lor. (...) Nţiăaplic măpriŢcipiulăicţŢţmieiălaăprimireaăclericilţră
sovietici.ăÎiăprimimăpeăclericiiăMţscţveiăŢuăcaăpeăuŢiiăcareăpţsed ăhar,ăciă
ca pe unii care-l dobândesc chiar prin actul unirii cu noi. Dar a recu-
Ţţaşteă bisericaă celţră f r delegeă caă purt tţareă şiă de iŢ tţareă aă haruluiă
sfin itţr,ăaceastaă fireşteăc ăŢuăţăputemăface.ăPeŢtruăc ăŢuăexist ăhară îŢă
afaraăOrtţdţxiei;ăiarăBisericaăsţvietic ăs-aălipsităeaăîŢs şiădeăhar.ă 

LaăfiŢalulăepistţleiămeleăcamăluŢgi,ăaşădţriăs ăv ăatragăateŢ iaăasu-
praăcâtţrvaăaspecte,ăp riŢte.ăSţbţrulădeăepiscţpiăaăhţt râtăs ăseălaseăc -
l uzit şiă s ă duc ă laă îŢdepliŢireă testameŢtulămitrţpţlituluiă AŢastasieă îŢă
care întâiul ierarh ne-aăpţruŢcită s ăŢuă avemăŢiciă uŢă felă deăp rt şieă cuă
Bisericaă sţvietic ,ă Ţuădţară îŢă ceăpriveşteă rug ciuŢea,ă darăŢiciă îŢă rela iiă
ţbişŢuite.ăPeăceăseăbazeaz ăatuŢciărela iileăpeăcareăsfiŢ iaăvţastr ăşiăal iă
clericiă leă ave iă cuă p riŢteleăDudkţ,ă scrisţrileă peă careă iă le-a iă scrisă etc.?ă
OricâtădeăsiŢcerăa iăcţŢsideraăpeăciŢeva,ăp rereaădumŢeavţastr ăperso-
Ţal ăpţateă s ădesfiiŢ ezeăţăhţt râreă luat ădeăBiseric ?ăAcum,ădac ăp -
riŢteleăDudkţăarăfiăzis:ă„M ărupădeăBisericaăţficial ăşiăţăp r sesc”,ăabiaă
atuŢciăa iăfiăpututăiŢtraăîŢtr-ţăleg tur ăvieăcuăel.ăÎŢălipsaăacestuiăfaptăîŢs ,ă
ac iuŢileă vţastreă cţŢstituieă ţă îŢc lcareă aă discipliŢeiă bisericeşti.ă Dudkţă
mi-a scris personal, dar nu i-amăr spuŢs,ădeşiăaşăfiăavutămulteădeăspus.ă
FiiŢdc ăveŢiăvţrba,ăîŢaiŢteădeătţate,ăpeăceătemeiăviăs-aăŢ z rităs ăpţme-
Ţi iăuŢăarhiepiscţpăalăBisericiiă sţvieticeă îŢămţmeŢtulă Ieşiriiă cuăSfiŢteleă
Daruri? Cine v-a dat dreptul s-ţă face i,ă careă ierarh,ă ciŢe,ă cum, unde, 
când?... Fi iă cuă mareă b gareă deă seam ,ă dragulă meuă împreuŢ ă slujitţră
zelos, dar vai, mult prea pripit!  

Paceă ieăşiămil ădeălaăDţmŢul.ăPreţteseiăşiăcţpiilţr,ăasemeŢea. 
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Sfinţilor Noi Mucenici ai Rusiei, 
rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi 

 
 

Lista alfabetică a Noilor Mucenici 

menţionaţi în această carte 

 
Averchie, Arhiepiscop de Jitomir, 15 mai (†1927) 
Agata, Stare  din Bielorusia 5 febr. (†1939) 
Agatanghel, Mitropolit de Yaroslavl 3 oct. (†1928) 
Alexandru Medvedski, Preot, 18 febr. (†1932) 
Alexandru Filipenko, Protopop 
Alexandru, Preot, 8 iun. 
Alexandru Jacobson, 8 sept. (†1930) 
C.A. Alexeev 
Alexei Ikonnikov, 20 iul. (†1928) 
Alexei Bui, Episcop de Voronej, 12 febr. (†1936)  
Alexei, Mitropolit de Vilna  
Amfilohie Skvor on, Episcop de Enisei (†1946) 
Anastasia Andreevna cea nebun  pentru Hristos, 1 mart. 
Anatolie, Arhiepiscop de Irku k, 24 ian. (†1921) 
Anatolie, Stare  de la Optina, 30 iul. (†1922) 
Anatolie Grisiuk, Mitropolit de Odessa, 10 febr. (†1938) 
Andrei Uktomski, Episcop de Ufa, 29 dec. (†1937) 
Antonie Romanovski, Episcop, 12 iun. (†1937?) 
Antonina, EgumeŢ , 1 mart. (†1929) 
Arcadie, Episcop, 29 ian. (†1938) 
Arsenie, Arhimandrit, 23 sept. (†1937) 
Arsenie Stradni ki, Mitropolit de Novgorod, aprilie (†1936) 
Atanasie, Arhiepiscop de Kiev 
Boris, Nou Mucenic, 16 aug. (†1937) 
Chiril, Mitropolit de Kazan, 26 ian. (†1937?) 
Chiril Ataev, 20 iul. (†1928) 
Damaschin Cedrik, Episcop de Glukhov, 4 dec. (†1935) 
Dimitrie Liubimov, Arhiepiscop de Gdov, 6 aug. (†1938) 
Dimitrie, Arhimandrit  
Dimitrie Ivanov, Preot, 22 mart. (†1934) 
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Dositei, Stare  de la Optina, 6 nov. 
Evghenie, Ieroschimonah, 5 febr. (†1934) 
Grigorie, purt torul de cruce, 6 nov. (†1936) 
Gurie, Episcop (†1937) 
Gherman RiaşeŢ ev, Episcop, 8 iun. (†1937) 
Ierotei Afonok, Episcop de Nikolsk, 31 mai (†1928) 
Ilarion Troi ki, Arhiepiscop, 15 dec. (†1929) 
Ilarion Belski, Episcop (†1937) 
Ilie,ăPreţt,ăşiăEvgheŢiaăCetverukhiŢ,ăPreţteas ,ă16ăfebr.ă(†1934) 
Irinarh, Episcop de Mare, Ustiug 
Ismail Rojdestvenski, Preot, 17 iun. 
Ioan Pommer, Arhiepiscop de Letonia, 12 oct. (†1934) 
Ioan Andreevski, Protopop  
Ioan Steblin-Kamenski, Protopop (†1930) 
Iosif Orekhov, Episcop, 12 iun. 
Iosif, Mitropolit de Petrograd, 15 dec. (†1938) 
Lidia, Nou  MuceŢi , 20 iul. (†1928) 
Macarie, Episcop cu schim , 1 apr. (†1944) 
Maria, matuşka din Gatchina, 26 ian. (†1930) 
Maxim Zizilenko, Episcop de Serpuhov, 23 iun. (†1931) 
Metodie, Ieromonah, 1 mart. (†1920) 
Mihailă(Mişa)ăcelăŢebuŢăpeŢtruăHristţsă(†1931) 
Mihail cel nebun pentru Hristos din Cernigov 15 mai (†1922) 
Mitrofan, Protopop, 12 febr. (†1931) 
Nectarie Trezvinski, Episcop de Yaransk, 23 iul. 
Nectarie, Stare  de la Optina, 29 apr. (†1928) 
Nectarie Ivanov, ieromonahul  
Nicandru, P rinte  
Nicolae Piscanovski, Protopop (†1932) 
Nicolae Cedrik, Preot, 4 dec. (†1917) 
Nicolae Kedrov, Preot, 15 mai (†1936?) 
Nicolae Prozorov, Preot, 6 aug. (†1930) 
Nicolae Zagorovski, Preot, 30 sept. (†1943) 
Nicolae al II-lea, arul Mucenic, 4 iul. (†1918) 
Nicon, Ieromonah de la Optina, 6 nov. 
Onufrie, Episcop, 12 iun. (†1938) 
Pahomie, Arhiepiscop de Cernigov, 15 mai (†1938) 
Pantelimon, Arhimandrit de la Optina, 6 nov. (†1918) 
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Paramon, Nou Mucenic, 5 febr. (†1941) 
Partenie Brianskikh, Episcop 19 iun. (†1937) 
Pavel Kratirov, Episcop de Yalta (†1933-5) 
Petru Zverev, Arhiepiscop, 27 ian. (†1929)  
Petru, Mitropolit de Kruti a, 29 aug. (†1936) 
Petru Lagov, Preot, 16 febr. (†c.1931) 
Platon, Arhiepiscop de Revel, 14 ian. (†1919) 
Platon Ridnev, Episcop de Bogorodsk (†1933) 
Serafim Zvezdinski, Arhiepiscop de Dimitriov 
Serafim Samoilovici, Arhiepiscop de Uglich, 12 dec. (†c.1935) 
Serafim, Ieroschimonah, 31 mai (†1923) 
Serghie Drujinin, Episcop de Narva  
Serghie ŞukiŢ, Preotul 
Sofia, EgumeŢ  din Kiev, 22 mart. (†1941) 
ŞtefaŢ, Episcop 13 apr. (†1933) 
Simeon, Arhimandrit din Eleazar  
Teodor Pozdeev, Arhiepiscop, 21 mart. (†1938) 
Teodor (prof. K. Andreev), Protopop apr. (†1929)  
TeţdţsieăarhimaŢdritulădeălaăLavraăPeşterilţrădeălaăKiev 
Teoctista Mihailovna cea nebun  pentru Hristos 22 febr. (†1936) 
Tihon Patriarhul 25 mart. (†1925)  
Valentina, tân r  student  26 dec. (†1937) 
Valentin Sventi ki preotul 26 ian. (†1936) 
VarlaamăRiaşeŢ ev,ăArhiepiscţp,ă8ăiuŢ.ă(†1942) 
VarŢava,ăuceŢiculădeăchilieăalăStare uluiăAŢatţlie,ă12ăŢţv.ă(†1938) 
Varsanufie Lujin, Episcop, 12 iun. 
Veniamin Essen, Ieromonah, 18 febr. (†1938) 
Veniamin, Mitropolit de Petrograd, 14 aug. (†1922) 
Victor, Episcop de Glazov 19 iul. (†1934) 
Victorin Dobronravov, Protopop 
Vichentie, Monah de la Optina, 12 nov. 
Vladimir, Mitropolit de Kiev, 25 ian. (†1918) 
Vladimir Zagarski, Preot, 15 mai (†1937) 
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Surse 
 

(SURSE DE INFORMARE DESPRE BISERICA DIN CATACOMBE) 
 
 
 

Pân  acum s-a scris foarte pu in în englez  despre sursele de infor-
mare sigure privind Biserica din catacombe. În cercurile academice, nu-
mai o singur  carte a încercat s  abordeze acest subiect (William C. 
Fletcher, Biserica Ortodox  Rus  clandestin , Oxford University Press, 
London, 1971), dar este afectat  de o prea mare încredere în sursele gu-
verŢuluiăsţvieticăcareăsuŢtădeparteădeă„ţbiectivitatea”ăpeăcareăţăsus in. 

În cazul Bisericii din catacombe, „ţbiectivitatea” îns şiă(chiarădac  
acest ideal mitic ar putea fi atins) nu este suficient . Biserica din cata-
combe este un organism viu, şiăuŢulăcareăesteăpersecutat şiăarareori apa-
re la suprafa a vie iiă„ţbiective”.ăImaginea ei exact  poate fi prezentat  
doar de c tre cei care particip  la via a ei, şiăcţmeŢtariileăasupraăeiădiŢă
presa sovietic  şiă diŢă lumeaă academic  (adesea mult distorsionate, fie 
inten ionat pentru scopuri de propagand , sauă pură şiă simpluă diŢă
ignoran ) trebuie s  fie evaluate prin imaginea care este prezentat  de 
martorii oculariăşiădeăparticipaŢ i. 

Sursele principale pentru via a Bisericii din catacombe se g sesc în 
trei mari categorii:  

(1) Afirma iileăţficialeăşiăscrisţrileăŢeţficialeăaleăierarhilţrăşiăpreo i-
lor din catacombe care s-au separat de Mitropolitul Serghie îŢă1927ăşiăîŢă
primii ani care au urmat. 

(2) Relat rile persţŢaleăaleăcrediŢciţşilţrăcareăauăapar inut Biseri-
cii din catacombe în perioada dinaintea celui de-al Doilea R zboi Mon-
dialăşiăcareăauăveŢităîŢăVest. 

(3) Scrisorile şiărelat rile despre via a Bisericii din catacombe care 
au început s  apar  îŢă aŢiiă ’70, care descriu starea Bisericii din cata-
combe dup  al Doilea R zboi Mondial. Relat rileă diŢă ştirileă sţvietice, 
care descriu descoperirea de celule ilegale ale crediŢciţşilţră diŢă cata-
combe, sunt, de asemenea, un fel de surse primare, dac  se ia în 
considerare exager rile lor evidente. 

Aproape toate aceste surse sunt în limba rus . PâŢ ăacum,ăcolec ia 
principal  a acestora a fost cartea protoprezbiterului Mihail Polski, Noii 
Martiri ai Rusiei (dou  volume, Jordanville, 1948ăşiă1957), iar recent a 
ap rutăşi Tragedia Bisericii ruse a lui Lev Regelson (Paris, 1977), care se 
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axeaz  îŢăpriŢcipalăpeădţcumeŢteleăţficiale.ăDarăsuŢtăşiămulteăalteăsurse, 
atât în manuscrisăcâtăşiăîŢămiciărelat ri accesibile publicate. 

Urm toarea list  a fost folosit  la compilarea c r ii de fa . Cu ma-
joritatea autorilor cei care au f cut compila ia au avut leg turi personale 
(indica iă priŢă *)ă şiă ţă parteă diŢă materială aă fţstă sţlicitată direct de la ei. 
Acolo unde se g sesc influen e pronun ateă„serghiaŢiste”ăsauă„aŢti-ser-
ghiaŢiste”, acest lucru este indicat în relat rile descriptive ale surselor 
de mai jos, pentru o perspectiv  echilibrat  asupra acestor surse. Cei ca-
re au f cut compila ia nu au nicio îndoial  despre faptul c  aceştiăautţriă
spun adev rulăaşaăcumăşi-lăamiŢtescăşiăîlăcuŢţscămaiăbiŢe.  

 
ANASTASIE, * Arhimandritul Z. (1915), o rud  a Sfin ilor arhiepiscopi 

Pahţmieă şiăAverchieă şiă uŢămembruăală familieiăŢţilţră mucenici. El a 
tr it via a bisericeasc  în Uniunea Sovietic  înainte de cel de-al Doi-
lea R zboi Mondial, dup  care a devenit ucenicul de chilie al arhiepis-
copului Ioasaf de Canada, care a murit în bra eleălui.ăRetrasăşiălţcuiŢdă
ast zi în California. 

ANDREI, * Arhiepiscopul M n stirii Novo-Diveevo (†1979), p rintele 
Adrian Rymarenko înainte de monahism. Un ucenic al stare ilor de la 
OptiŢaă AŢatţlieă şiă Nectarieă şiă uŢă prţpagatţră avidă ală duhuluiă deă laă
Optina, fiiŢdăelăîŢsuşiăpreţtădeămir.ăElăaăp timit mult pentru credin a 
sa, a fost închis, batjţcţrităşiătimpădeămaiămul i ani a liturghisit zilnic 
în secret, ascuns într-o c m ru  unde practica rug ciuŢeaăluiăIisusăşiă
oferea sf tuire duhovniceasc . El i-a ad postit pe Vichentie, monahul 
mucenic de la Optina, şiăpeăal ii. Împreun  cu so ia sa, Evghenia Gre-
gorievna, el ne-a l sat amintiri nepre uite despre renumita institu ie a 
st re iei de la Optina. Dup  ce a fugit din Uniunea Sovietic , elă şi-a 
dedicat restul vie iiă„restaur rii modului ortodox de via ”ă(titlulăc r ii 
sale). El a întemeiat M n stirea Novo-Diveevo îŢăstatulăNewăYţrkăşiă
şi-aăsfârşităvia a ca arhiepiscop. 

ANDREEV, * Ghenadie (Homiakov), scriitor de nuvele contemporan. El 
a fost de inut al lag ruluiădeăcţŢceŢtrareădeălaăSţlţvkiăşiăal altor cum-
plite institu ii gulag, pe care le descrie în cartea sa Drumuri grele 
(Munchen, 1959). 

ANDREEV, * Ivan M. 
ANFISA, * Maica (†1974), ucenica de chilie a egumenei Iuliana de Calis-

toga, California. Ea a fost martor  la mucenicia episcopului Teofan de 
Solikam (†1919)ă şi a multor altora, mai întâi în regiunea Novgorod. 
Episcopul Teofan a fost târât de o mul ime furioas  de revolu ionari 
care, chicţtiŢdăşiărâzâŢdăsataŢic, l-au legat de un stâlp de lâng  râul 
înghe at Kama. A fost f cut  o gaur  în ghea  şiăepiscţpulăTeofan a 
fost scufundat încet în apa înghe at  şiă inut sub ap  timp de mai 
multeămiŢute.ăElăaăfţstăapţiăscţsăşiăuŢăstratăsub ire de ghea  s-a for-
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mat în jurul s u.ăAcestă lucruăaăfţstărepetatădeămaiămulteăţriăşiăastfelă
şi-a primit moartea de mucenic.ăCreştiŢiiăţrtţdţcşiă îŢgrţzi i st teau 
ŢeputiŢciţşiă îŢă fa a mul imii înnebunite, care fusese instigat  de 
ideile lui Lenin. (Aceast  relatare apare de asemenea într-o versiune 
scurt  a vie ii egumenei Rufina din Harbin.) 

ARENSBURGER, * d-Ţulăşiăd-na., profesori în Monterey, California. Ei 
au oferit m rturii ale persecu iilor din regiunea estonian . Ei au scris 
o scurt  relatare a unui nou mucenic, Nichifor-Volgin, un tân r scrii-
tor talentat care, întâlnind un pelerin r t citor din Biserica din cata-
combe, a fost atât de influen atădeăŢesfârşiteleăsaleădescrieri ale expe-
rien elor mistice ale Bisericii din catacombe, îŢcâtăşi-a consacrat în-
treaga via  prezent rii literare a acelui fenomen, pentru care a fost 
arestat în 1940, exilatăşiăîŢăceleădiŢăurm  s-a al turat soborului noilor 
mucenici. Principalele sale dou  c r i, Toiagul unui pelerin şiăZiua de 
nume a unei patrii, sunt ast zi dou  dintre cele mai populare texte în 
publica iile ortodoxe Samizdat, careă reapriŢdă îŢă iŢimileă creştiŢilţră
persecuta i un dţrăveşŢicădup  patria cereasc .  

ARIADNA, * Egumena M n stirii Doamna noastr  din Vladimir, San 
Francisco, succesoare a sfintei egumene Rufina din Harbin (†1925). 
Venind din Harbin, ManciuriaăşiăShaŢghai, atâtăeaăcâtăşiăegumeŢaăRu-
fina au dat m rturii bogate despre noii mucenici. 

ASSUR, * Ivan, fiul noului mucenic Vladimir Assur, care a fost un educa-
tţrăţrtţdţxăşiăautţrăalăuŢeiaădiŢtreăprimeleăc r i despre ortodoxie în 
limba german  (Berlin, 1928). Când a fost arestat a luat cu el doar 
EvaŢgheliaăşiăa mers la moarte ca un mucenic. 

CONSTANTIN, * (Zai ev), Arhimandritul de Jordanville (†1975), cunos-
cut gâŢditţrăbisericescăşiăscriitţrăde origine evreiasc . El a fost editor 
peŢtruăP.ăB.ăStruveăîŢăParisăşiăîŢăShanghai sub arhiepiscopul Ioan Ma-
ximovici, care l-a botezat în credin a ortodox . În ultimii s i 25 de ani 
de via , a redactat toate publica iile din Jordanville care, pân  la 
adormirea sa, dep şeauă tţateă celelalteă periţdiceă îŢă ceeaă ceă priveşteă
chestiunea noilor mucenici. T cerea artificial  p strat  de c tre teolo-
gii liberali asupra profundei sale contribu ii la r spândirea ortodoxiei 
în Lumea liber  a împiedicat mult r spâŢdireaăcultului noilor muce-
nici. 

CONUS, * Serghie, un mirean evlavios din Boston, Mass., apropiat de 
Biseric  şiădeăcercurile monahale. El a fost în leg tur  cu b rba iăşiăfe-
mei drepte din CrimeeaăşiăîŢăNţulăAthţsăşiăaăaduŢatăţămul ime de in-
forma ii despre noii mucenici. 

DEPUTATOV, * Protopopul Nicolae. El a ob inut un atestat în teologie 
deă laă şcţalaă teţlţgic  din Harbin şiă şi-a scris teza despre Episcopul 
Teofan Z vorâtul. Din tinere eă şi-a f cut o pasiune din a colec iona 
c r iă duhţvŢiceştiă vechi, ceea ce l-a f cut s  caute scump tateaă şiă
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autenticitatea vie iiăduhţvŢiceştiăcare, la rândul lor, i-au modelat gus-
tulăşiăsim irea pentru oamenii cu adev ratăduhţvŢiceşti.ăElăşi-a dedi-
cat restul vie ii culegeriiăm rturiilţrădespreălucrarea lui Dumnezeu în 
oameŢiiăpeăcareăîiăcuŢţşteaăpersţŢalăşiăpriŢăal ii. Printre alte informa-
ii, el a oferit o descriere a dreptului m rturisitor episcopul Anatolie, 

un sfânt al Americii. Tr ind acum în Australia, el continu  s  scrie 
pentruărevisteăbisericeşti.ăAutţrăalăc r ii CuŢţaşterea lui Dumnezeu, 
Fr ia Sfântul Gherman de Alaska, 1975. 

ERASTOVA, * Sora Maria, o convertit  recent  la ortodoxie în Uniunea 
Sovietic . Via a ei a fost schimbat  prin contactul cu m rturisitori 
contemporani precum matuşka EvgheŢiaăCetverukhiŢăşiăstare ul Ta-
vrion. 

FLETCHER, William C., autorul c r ii Biserica Ortodox  Rus  clandes-
tin . Aceast  lucrare este semnificativ  în literatura ortodox , deoa-
rece demonstreaz  lumii academice existen a Bisericii din catacombe 
şiă veridicitateaă Ţţilţră mucenici. Sunt, cu toate acestea, sc deri se-
riţaseăîŢăabţrdareaăşiă„ţbiectivitatea”ăfa  de subiect. Fletcher nu este 
bine ancorat în ortodoxie sau în istoria Bisericii, şiă ţcaziţŢală faceă
erori destul de elementare. De exemplu, el crede c  tradi ionalul ca-
lendar ortodox (care dateaz  anii începând cu crea ia lumii) este o no-
u  inven ie sectar  (a se vedea p. 244 a acestei c r i). De asemenea, el 
împrumut  masiv din sursele sovietice, şiădistţrsiuŢileălţrădeliberateă
fac cartea s  fie p rtiŢitţareă şiă Ţeechilibrat . Astfel autorul în elege 
greşit opozi ia fa  de Declara ia Mitropolitului Serghie din 1927, ur-
mâŢdă ţrbeşteă surseleă sţvieticeă atuŢciă câŢdă atribuieă mţtiveă pţliticeă
„schismei”.ăMaiămultădecâtăatât, el desparte în mod nedrept diferitele 
manifest ri locale ale opozi iei în grupuri izolate. Cu toate acestea, es-
te meritul s u de a fi citat surse ale emigra ilor, cu toate c  şiăaiciă îiă
lipseşteădiscern mântulăşiăsimpatiileăluiăsuŢtăfa  de sursele sovietice 
„ştiiŢ ifice”.ăOrtţdţxiaăîŢăURSSăast ziăpurăşiăsimpluăŢuăpţateăfiăîŢ e-
leas  de un scolastic ra ionalist, care este str in duhului ortodoxiei. 
Cu toate acestea, aceast  carteă areă tţtuşiă ţă valţareă cţŢsiderabil  
pentru surseleă eiă şiă ţă persţaŢ  ortodox  informat  poate face mult 
pentru a corecta unilateralul prezent rii sale. Folosite cu pricepere, 
sursele sovieticeă îŢseşiă certific  în mod clar existen a continu  a 
BisericiiădiŢăcatacţmbeăşiăcurajulămucenicesc al membrilor ei. 

GAVRIILA, * Monahia de la M n stirea Novo-Diveevo care a fost o  fiic  
duhovniceasc  a episcopului Andrei de Ufa în vremea în care acesta 
se afla în Kazan. Ea a fost martor  la distrugerea M n stirii Zylontov 
din KazaŢăşiăaăuŢeiăcţmuŢit i monahale de femei întemeiat  de epis-
copul Andrei pentru fetele t tare din zon . 

GHERASIM, * (Şmal ), Arhimandritul de Alaska (†1969), un c lug r rus 
din tradi ia de la Optina, care a avut leg turi strânse cu mul i clerici 
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care mai târziu au devenit victime ale comunismului. El a venit în 
Alaskaă îŢă 1916ă caă misiţŢară şiă peŢtruă tţtă restulă vie ii a suferit mult 
ştiiŢdă ceeaă ceă seă petreceaă îŢă patriaă saă iubit . Din coresponden a cu 
sora sa (mai târziu monahia Platonida) el primea informa ii despre 
distrugerea unor m n stiri din Rusia. Astfel avem o descriere a noilor 
mucenici din M n stirea sa, Sfântul Tihon Kaluga. Ap rarea sa 
neclintit  aăcţŢştiiŢ ei persecutate a Bisericii Ortodoxe tradi ionale în 
Americaăaă iŢspiratăcreştereaăadev ratei ortodoxii în aceast  ar  şiăaă
promovat canonizarea Sfântului Gherman de Alaska. 

GROTOV, * Profesorul Serghie, de la Universitatea din Roma, cunoscut 
deăasemeŢeaăsubăpseudţŢimeleăNestţrţvăşiăAlexei Rostov; co-editor 
la Nuestro Pais (Nasha Strana)ăşiă laăCalendarul Vladimir. Ca tân r 
crediŢciţsăelăaătrecutăpriŢăŢecazurileăţbişŢuiteăaleăarest rilor, ale exi-
luluiăşiăaleălag relor de concentrare pentru opozi ia sa fa  de serghia-
nism. Acolo a cunoscut conduc tţriă bisericeşti.ă Elă aă fţstă uŢă prieten 
apropiat al lui I. M. Andreev, cu care a colaborat la multe proiecte. 
Dup  ceăaăieşitădiŢăUniunea Sovietic , el a scris prolific despre proce-
seleăcrediŢciţşilţrăsubăjugulăcţmuŢist. 

GURIE, * Ieromonahul de Jordanville. R mas orfan de copil în Uniunea 
Sovietic , el este ast zi p rinte duhovnicesc al fr iei de la M n stirea 
Sfânta Treime din Jordanville. El a crescut într-o familie evlavioas  
care a fost persecutat  pentru credin a ei. Intensitatea sinistrului vie-
ii sovietice de zi cu zi a unui credincios sub comunism a fost prea 

mult pentru acest tân răşiă îŢtr-o zi I-a f g duit lui Dumnezeu s  nu 
mai m nânce pân  ceăDumŢezeuăÎŢsuşiăŢu-l va izb vi din triste ea sa 
mistuitoare. El a suferit foamea timp de mai multe s pt mâni, pâŢ ă
când, dintr-odat , a fost salvat de venirea armatei germane. Ca mul-
umire pentru aceast  salvare minunat , el i-a f g duit lui Dumnezeu 

s  devin  monah. El a oferit material pentru cartea p rintelui Mihail 
Polski. 

IRTEL, * Serghie (Episcopul schimnic Teodor). În timp ce era frate înce-
p tor la M n stirileăValaamăşiăPeşterileăPskţv, el a dobândit o expe-
rien  vieăaăcreştiŢismuluiăpersecutat.ăElăaăp strat leg tura cu monahi 
şiă mireŢiă persecuta iă şiă aă p strat multe amintiri legate de aceştiă
oameni. 

IVANOV, * Gali, fiica duhovniceasc  a episcopului Arcadie. Ea s-a mutat 
la Atena, în Grecia. P rintele Arcadie a insistat caăGaliăşiăfamiliaăeiăs  
plece din Rusia, profe ind la începutul anilor 1920 rezultatul înfrico-
ş tor al naturii satanice a comunismului militant. Ea a p strat portre-
tulăepiscţpuluiăArcadieăşiăpţeziaăluiăfrumţas  despre suferin ele cum-
pliteă şiă despreă r spândirea bun voin ei fa  de omenirea suferind  
din lipsa iubirii lui Hristos. 
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IULIANA, * Egumena (Varvara în schim ), fost  de Calistoga, Califor-
nia. (†1971). În timpul cumplitelor persecu iiădiŢăaŢiiă’20 ea a devenit 
fiica duhovniceasc  a arhiepiscopului Teodor de la M n stirea Danii-
lţvă şiă aă luată parteă activ  la ajutarea clericilor persecuta i. Ea a fost 
membr  conduc toare a comunit ii de surori Purt toarele de mir de 
la Biserica Hristos Mântuitorul din Moscova. Responsabilit ile ei 
principale erau s  aprovizioneze episcopii exila iă şiă aresta i cu mân-
careă şiă pacheteădeă îmbr c minte. Ea lucra direct sub supravegherea 
Mitropolitului Chiril de Kazan, care primea fonduri de la o organiza-
ie de ajutorare american  pentru a-i ajuta pe clericii înfometa iă şiă

abandona i. Aceste femei au format o re ea în Uniunea Sovietic  şiă
erau capabile s -i in  informa i pe episcopii conduc tori despre locul 
altor episcopi conduc tori. În anii ’30ăea a fost condamnat  la moarte, 
dar în ultimul minut aceast  sentin  a fost comutat  în 5 ani de 
munc  silnic . Ea nu a uitat niciodat  aceast  experien  din apropie-
rea mor ii. În lag rulădeăcţŢceŢtrareăSţlţvkiăeaăaăreuşităs  fie în leg -
tur  cu mul iă episcţpiă şiă s  îi ajute în secret, p strând pentru noi o 
imagine complet  aăchiŢurilţrăiŢumaŢeăpeăcareăaceştiăurmaşiăaiăapţs-
tolilor le-au avut de îndurat. Dup  al Doilea R zboi Mondial, ea a ve-
nit în Statele Unite, dar nu a putut s -şiăg seasc  pacea. Inima ei a r -
mas cu poporul ortodox persecutat în Rusia. Ea a criticat cu asprime 
tonul primelor dou  volume ale p rintelui Mihail Polski, deoarece 
propria ei experien  cu clerul serghianist în Rusia fusese favorabil . 
Ea a oferit materiale pentru câteva relat ri impresionante despre noii 
mucenici care au fost publicateă îŢăaŢiiă ’50 într-un periodic din Ber-
keley, Mergând pe urmele lui Hristos, editat de p rintele Nicolae 
Vieglas. 

KIETER, * Natalia Gheorghievna, Von. Fiind de origine german  şiăiŢi-
ial indiferent  fa  de Biseric , Natalia a trecut printr-o experien  

de convertire prin rug ciunile noului mucenic episcţpulăŞtefaŢ.ăEaăaă
devenit fiica duhovniceasc  a episcopului r t citţră şiă Ţţuă mucenic 
Petru Zverev, care a crescut sub lumina duhovniceasc  a Sfântului 
IţaŢădeăKrţŢstadt.ă iŢâŢdăleg tura cu clerici persecuta i, ea a devenit 
o nevoitoare înfl c rat  pentru Hristos, ajutând oriunde putea. Sub 
influen a ei, mama sa a fost tuns  mţŢahieăşiăaăavutăţămţarte sfânt . 
A luat parte la fr iileăbisericiiăşiăşi-a consacrat întreaga via  slujirii 
clericilţră ţrtţdţcşiă crediŢciţşi, fiind o aprig  oponent  a renova io-
nismului. A l sat multe relat ri despre noii mucenici, printre care des-
preăepiscţpulăŞtefaŢ, episcopul Petru, ierţmţŢahulăVarŢavaăşiăepisco-
pul schimnic Macarie. A murit în Germania în iulie 1981 şiă aă l sat 
toate hârtiile ei Fr iei Sfântul Gherman de Alaska. 

KOEHLER, * Ludmila, sora ucenicului de chilieăşiăipodiacon al Arhiepis-
copul Ioan de Letonia, Noul Mucenic. Este o martor  în via  a muce-
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niciei multţrăcreştiŢiăţrtţdţcşiădiŢăstateleăbaltice. Vizitele ei recente 
în Uniunea Sovietic  indic  faptul c  credin a în Dumnezeu în Rusia 
este mai puternic  decât niciodat , şiădţarăstareaăc ldicic  a oameni-
lţrăţrtţdţcşiădiŢăVestăîiăîmpiedic  s  vad  puterea noilor mucenici. 

KON EVICI, * Elena, Scriitor bisericesc. Ea a fost nepoata scriitorului 
bisericesc Serghei Nilus, care a descoperit conversa ia Sfântului Sera-
fim cu N. A. Motovilov.ăŞi-a p strat de-a lungul întregii vie i râvna sa 
pentru literatura ortodox . Ea a fost în leg tur  cu stare ii de la 
OptiŢaăşiătradi ia autentic  de la Optina, şiămaiătârziuăaădeveŢităţăcţ-
laboratoare înfl c rat  în lucrarea so ului ei (I. M. Kon evici). În tine-
re e a vrut s  se al ture m n stirii schiegumenei Sofia de la Kiev, des-
pre care a publicat o carte. Pân  ast zi, la o vârst  înaintat , eaă îşiă
continu  activitatea literar , înregistrând informa ii despre noi 
mucenici, precum preotul mucenic Mitrofan, episcţpulăIerţteiăşiăal ii. 

KON EVICI, * Profesorul I.M. (†1965). A fost un ucenic al stare ilor de 
laăOptiŢaăşiăuŢulădiŢtreăceiămaiă impţrtaŢ iăscriitţriăbisericeştiăaiăse-
colului al XX-lea care a ajutat la transmiterea în elegerii ortodoxe au-
tentice a sfin eniei. El a scris lucrarea monumental  M n stirea Op-
tiŢaăşiăepţcaăei, care reveleaz  atmosfera duhovniceasc  ce i-a hr nit 
pe noii mucenici ai Rusiei. Aceast  lucrare inten iona s  fie a treia 
parte a unei trilogii: prima parte este Dobândirea Duhului Sfânt în 
Vechea Rusie; a doua urma s  fie o lucrare despre ucenicii stare ului 
Paisie Velicikovski. Deosebit de important  esteă „DefiŢi ia st re iei”ă
(a se vedea Cuvântul ortodox, nr. 95, nov-dec. 1980), în care defiŢeş-
te teologic st re ia ortodox , care este atât de rar  ast zi. 

KOVALENKO, * Alexandra, fiica preotului mucenic Gabriel şiăautţareaă
relat rii despre episcopul Vasile, vicar de Poltava, un remarcabil ie-
rarh iozefit ale c rui numeroase epistole împotriva Declara iei Mitro-
politului Serghie au supravie uit. Episcopul Vasile a fost foarte apre-
ciat de arhiepiscopul Andrei de Novo-Diveevo. 

KRAVCHIN, * P rintele Grigorie, rud  îndep rtat  a arhiepiscopului 
Andrei de Novo-Diveevo, care a slujit ulterior la o parohie din Monte-
rey, California. În Lavra Poceaev, Polonia, şiăîŢătimpulăaŢilţrădeăr z-
boi în Germania, a fost martor la multe evenimente minunate din vie-
ileăcreştiŢilţrăpersecuta i. Un fermier, sub influen a propagandei co-

muniste, a refuzat s  mearg  la biseric  şiăs  se ab in  de la munc  în 
ziua pr zŢuiriiă Sfântului Ilie, spunându-şi: „Dac  Dumnezeu exist , 
s -mi dovedeasc  aceasta tunetul tr surii Sfântului Ilie”.ă Abiaă ceă aă
terminat s  încarce fânul în c ru a sa, c , îŢă timpăceă traversaă şiŢeleă
unei c i ferate, un tren veŢităpeăŢeaşteptateă i-aă t iat capul, care s-a 
rostogolit ca o minge de pe linia ferat . P riŢteleăGrigţrieăareăşiăţăa-
mintire vie a Lavrei Poceaev din vremea când egumenul ei era arhi-
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mandritul Vitalie, care mai târziu a ajuns arhiepiscop de Jordanville 
(†1960). 

LEONID, * (Gess), Egumenul de la Lethbridge, Canada, (†1981), monah 
din Kiev, de la M n stirea Sfânta Treime, care a fost întemeiat  de 
dreptul stare  Iona. P rintele Leonid a l sat mai multe scrisori care 
descriu atât mucenicia c lug rilor m n stirii sale, cât şiă atrţcit ile 
comise împotriva lor. Unii dintre ei au fost arunca i de pe pod în râul 
Nipru, fiiŢdă împuşca i în timp ce c deau. Al ii au fost dezbr ca iă şiă
batjocori i de solda ii cţmuŢiştiăfaŢatici.ăÎŢăacelaşiătimp, Dumnezeu a 
f cut mari minuni în regiunea Kiev. În fa a a mii de oameni, inclusiv 
ŢecrediŢciţşiăşiăevrei, domurile bisericilor au devenit din aur prin mi-
nune, frescele str luceau în culori minunat reînnoite, raze de lumin  
se jucau în domuri, coruri invizibile se auzeau cântând. Într-un caz, o 
fântân  reflecta în mod suprafiresc viitorul celor care se uitau în ea. 

LEONTIE, * Arhiepiscopul de Santiago. 
LEVITIN-KRASNOV, * Anatolie. A fost diacon al Bisericii Vii în anii ’30, 

acum ortodox, dar cu vederi liberale, exilat din Uniunea Sovietic  în 
aŢiiă ’70. Autor al urm toarelor c r i, în care a dat m rturie despre 
realitatea uluitoare a noilor mucenici: Likhie Godi, Paris, 1977; Ruk 
Tvoih, Israel, 1980. 

LOPEŞANSKAIA, * Elena Nikolaevna (Lope) (†1972). A fost secretar ăa 
episcopului Damaschin, pentru a c ruiămemţrieăşi-a dedicat întreaga 
via . Remarcabil  scriitoare bisericeasc , a fost cunoscut  în primul 
rând pentru lucr rile ei: Episcopi m rturisitori; Femei mirţŢţsi eă
din Rusia, publicat  îŢă „Rusiaă ţrtţdţx ”, 1949, şiă Ultimii episcopi 
kieveni, în manuscris. Primind o educa ie excelent  în Rusia, eaăşi-a 
dedicat via a carierei literare. A considerat de datoria ei solemn  s  
p strezeăpeŢtruăpţsteritateăşiăpeŢtru tinerii din lumea liber  în elege-
rea eclezial  corect  despreă chestiuŢileă bisericeştiă îŢă mţdulă îŢă careă
marii p rin i ai vremurilor recente, precum episcopul Damaschin, 
le-au în eles.ăŞi-a publicat relat rile remarcabile despre Bisericaărus  
persecutat  oricând a putut, dar din nefericire, spre marea ei conster-
nare, din cauza certurilor politice dintre jurŢaleleăbisericeşti, vocea ei 
a fost mult în buşit .ăEaăşi-a pus speran a în arhiepiscopul Leontie. 
Nepre uitele ei relat ri în manuscris despre Bisericaărus  persecutat  
respir  duhul primelor catacombeăşiămerit  s  fie publicate în engle-
z . Ea a fost foarte sup rat  când oamenii au tratat situa ia Bisericii 
ruse persecutate într-uŢămţdăcategţricăşiălegalist. 

LYOVIN, * Valentina Valerianovna, fost profesor la Universitatea din 
Hawaii. Ea a fost fata preotului mucenic Valerian, care a fost în leg -
tur  cu Sfântul IţaŢă deă KrţŢstadt.ă Acumă lţcuieşteă îŢă Sacramento, 
California.  
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MAKOWSKAIA, * Olimpiada Anatolievna (†1976), fiic  duhovniceasc  a 
episcopului schimnic AŢtţŢieă deă Kievă şiă prieteŢ  a multor noi mu-
ceniciă şi personalit i bisericeştiă diŢ Uniunea Sovietic . Ea a fost o 
poet  care scris despre idealurileăSfiŢteiăRusiiăşiăi-a împ rt şităexpe-
rien ele, în special cu privire la regiunea Kiev. I-a încurajat pe mul i 
converti iă laă ţrtţdţxieă şiă aă fţstă ţă prieteŢ  apropiat  a Elenei Lope-
şanskaia. 

MAKUŞINSKI, * Ipodiaconul Alexei (†1977)ăşiăZeŢaida, fiiăduhţvŢiceştiă
ai fra ilor preo iă Ismailă şiăMihailăRojdestvenski. În copil ria sa, ipo-
diaconul Alexei a fost în corul Catedralei din Kronstadt cu hramul 
Sfântului AŢdreiă şiă uŢulă diŢtreă aprţpia iiă Sfântului Ioan de Kron-
stadt. Ei erau membri fideli ai bisericii iozefite din catacombe, şiăpâŢ  
la venirea nem ilor au fost în leg tur  permanent  cu clerul din cata-
combe, ajutându-i s -şiăp streze discre ia total . 

MARIA, * (Stakhovici) Monahia. Ea a fost tuns  în secret de ultimul sta-
re  de la Valaam, ieroschimonahul Mihail (†1936). Este o martor  în 
via  a persecu iei cumplite pe care c lug rii de la Valaam au îndu-
rat-o pentru p strarea neclintit  a vechiului caleŢdarăşiăpeŢtruărefuzulă
de a accepta sau de a se pleca duhului renova ionismului, pe care îl 
priveau aproape la fel ca pe jugul ateu în Rusia. Ruda apropiat  a mo-
nahiei Maria, egumenul Rafael, un c lug r de la Valaam, împreun  cu 
un grup de al i c lug riăauăfţstăîŢchişiăîŢtr-o închisoare GPU din Vo-
ronej. 

MASICI, * P rintele Nicolae (†1973). ÎŢă tiŢere e a suferit persecu iaă şiă
h r uirea pentru credin a sa. A fost închis în lan ul lag relor de con-
centrare de la Sarov, SaŢaxarăşiăTemŢikţv. A fost for at s  taieăşiăs  
dezr d cineze chiar p durea în care s-a nevoit Sfântul Serafim de 
Sarov. CuŢţşteaă mul i b rba iă şiă femeiă drepte, din care to iă şi-au 
sfârşităvia a ca noi mucenici. A l sat o relatare despre drep ii Iosif cel 
t cut din Kuban (Blagovestnik, nr. 20, 1968)ă şiăGrigţrie, purt torul 
de cruce. 

MAŞIN, * Irina, fost  fiic  duhovniceasc  a episcopului Arcadie şiă a 
Episcopului Nou Mucenic Averchie de Jitomir. Lţcuieşte acum în 
M n stirea Novo-Diveevo din New York. Amintirile ei despre via a 
fr iilor secrete din catacombe sunt o rar  contribu ie la întregul do-
meniu de literatur  cu privire la noii mucenici. Fiul ei este de aseme-
nea în via  şiăŢuăarăfiăsupravie uit dac  ŢuăarăfiăfţstăuŢaŢimitateaăşiă
iubirea membrilor Bisericii din catacombe, care l-au p zit în secret. 

MIHAELA, * (Kudinova), Monahia. A fost ultima supravie uitoare tuns  
în monahism la M n stirea Optina în 1918. Având şaisprezeceăaŢiăîŢă
timpul Primului R zboi Mondial, ea a intrat ca soldat în trupele de 
femei, pentru a ap ra Rusia. Şi-a pierdut bra ulăstâŢgăşiăaăfţst readus  
la via , într-un spital, de c tre membri ai familiei regale. Când a 
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izbucnit Revolu ia, aă reuşită s  se al ture fratelui ei, p rintele 
Inochentie, la M n stirea Optina, unde stare ii, cu acordul egumenei 
de la M n stirea Şamţrdino, au tuns-o monahie, dându-i numele con-
duc tţruluiăţştilţrăcereştiăpeŢtruăŢevţiŢ ele ei curajoase ca soldat. Îna-
inte de apleca din Rusia, ea l-a v zut pe stare ul mirean Gheorghe de 
Cevriak, cel care a fost martirizat curând dup  aceea, în 1919. La retra-
gerea Armatei Albe, ea a fost evacuat  îŢăparteaădeăvestăşiă îŢăcele din 
urm  s-a stabilit în Brazilia, unde a dus o via  monahal  împreun  
cu fratele ei, p rintele Inochentie.ă Eaă lţcuieşteă acumă îŢăM n stirea 
Noul Şamţrdino din Australia, şiăp streaz  în inima ei o mare iubire 
şiăveŢera ie pentru noii mucenici; cu mul i dintre aceştiaăa fost în le-
g turi personale. 

MITROFAN, * Arhimandritul de San Francisco. Fiind fiul unui preot 
mucenic, el a tr it în regiunea Voronej, unde a fost în leg tur  duhov-
niceasc  cu dreapta Teoctista MihailţvŢaăşiăcuăal i asce i. S-a c s torit 
cu o fiic  a sfântului preot mucenic Mitrofan, care a fost ucenicul du-
hovnicesc preferat al stare ului Nectarie de la Optina. Ca slujitor cre-
dincios al lui Hristos, a îndurat persecu ii aspre din mâinile celor 
necredinciţşi.ăA fţstă fţarteămultăcţŢsţlatăşiă îŢt rit, cu toate acestea, 
prin leg turile sale cu oameni ai lui Dumnezeu. Tocmai aceast  
calitate a auteŢticit iiă duhţvŢiceşti a recunoscut-o mai târziu la 
arhiepiscopul Ioan Maximovici, care pe atunci era episcţpădeăParisăşiă
Europa de Vest, şiă l-a inspirat s -şiă dediceă restulă vie ii sale slujirii 
acestui arhip stor binecuvântat. P rintele Mitrofan este autorul unei 
vie i complete a preotului mucenic Mitrofan de Voronej, precumăşiăală
relat rii despre fericita Teoctista, cea nebun  pentru Hristos. 

MOSTIKO, * NicţlaeăşiăMaria.ăEi au fost în leg tur  cu episcopul Onufrie 
şiăcuăal i robi drep i ai lui Dumnezeu din Uniunea Sovietic . Dup  ce au 
plecat din URSS, au fost angaja i de Biblioteca Congresului din 
Washington D.C., unde locuiesc ast zi. Domnul Mostiko este ipodiacon 
şi, împreun  cu so ia sa, p streaz  cinstirea noilor mucenici. 

NABOK-Vasilkova (†1963), un ap r tor înfl c rată ală cţŢştiiŢ ei biseri-
ceştiăîŢăUniunea Sovietic . A fost în leg tur  cu mul i noi muceniciăşiă
a oferit multe informa ii pentru p rintele Mihail Polski. A l sat, de 
asemenea, un manuscris intitulat Profesorul Plantonov. A murit în 
GermaŢia.ă Aă seă vedeaă „P riŢteleăGheŢadie”ă (Rusia ortodox , nr. 4, 
1971, în rus ). 

NECTARIE, * Arhimandritul, fost membru al Bisericii din catacombe, a 
devenit c lug r în Jordanville, unde personal a tip rităşiăaăeditatăam-
bele volume Noii martiri ai Rusiei ale p rintelui Mihail Polski. El le-a 
îmbog it cu multe materiale din propria sa experien , peŢtruă c ă
îndurase elă îŢsuşiă uŢă martiriu viu pentru credin a sa. P rintele s u 
duhovnicesc, egumenul nou mucenic Varsanufie, a fost un întemeie-
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tor al Bisericii din catacombe din Rusia de sud, care îŢălag rulădeăcţŢ-
centrare de la Sarov a îndurat b t i crunte, care l-auăschilţdităşiăl-au 
desfigurat pe via . Aici Sfântul Serafim l-a vizitat din cealalt  lumeăşiă
i-a dat atâta mângâiere, încât pentru tot restul vie ii sale a sim it o fe-
ricire nep mânteasc  şiăaăfţstăumplutădeădragţsteăîŢfl c rat  pentru 
duşmaŢiiăs i. 

NECTARIE, * (KţŢ evici),ă Episcopul de Seattle, fratele lui I.M. Kon e-
vici. Din copil rie a fost fiul duhovnicesc al stare ului Nectarie de la 
Optina, care a profe it c  „ŢeăvaăfiădeăfţlţsăŢţu ”, cerându-iăîŢăacelaşiă
timp mamei lui s -l p streze pentru o astfel de voca ie. În timpul 
cumplitelor persecu iiăaleăcreştiŢilţr, el a fost încredin at grijii duhov-
ŢiceştiăaăuŢuiăaltăuceŢicăalăOptiŢei, arhiepiscopul Andrei de Novo-Di-
veevo, sub a c rui îndrumare el s-a maturizat ca p stor în via lui Hris-
tos. Mama sa (Nectaria în monahism) a fost în leg tur  permanent  
cu stare ii de la OptiŢaăşiăi-a ajutat pe mul i s  ia leg tura cu ei. Ea a 
fost martor  la distrugerea M n stiriiăOptiŢaăşiălaămulteăalteăţrţriăaleă
sistemuluiăsţvietic.ăAtâtăeaăcâtăşiăepiscţpulăNectarieăauăţferitărelat ri 
directeă şiă detaliateă aleă leg turilţră lor cu o întreag  serie de noi 
mucenici, în special din regiunea Harkov. Episcopul Nectarie este as-
t zi episcop vicar al Eparhiei de Vest din Statele Unite. 

NESTOROV, * (a se vedea Grotov). 
NICANDRU, * Arhimandritul (†1979), un stare  de la Valaam care a mu-

rit ca p rinte duhovnicesc al M n stirii Lesna din Fran a. El a oferit 
informa ii nepre uite despre mucenicii M n stirii Valaam care au fost 
priŢşiălaămetţcurileăM n stirii ValaamădiŢăPetersburgăşiăMţscţva.ăElă
a r spândit duhul de la Valaam pân  la ultima lui suflare, transmi ân-
du-lăfiicelţrăsaleăduhţvŢiceştiădiŢăFraŢ a. 

NICON, * Arhiepiscopul deăWashiŢgtţŢăşiăFlţridaă(†1979). El a fost au-
torul biografiei voluminoase a Mitropolitului Antonie Hrapovi ki, în 
care ofer  o relatare veridic  şiăfţarteădetaliat  a modului în care au-
toritatea atee a pus st pânire pe Sfânta Rusie. Aceast  carte men io-
neaz  suteădeă figuriă bisericeştiă şiă ţfer  informa ii abundente despre 
noii mucenici. Arhiepiscopul Nicon a inspirat fr ia Sfântul Gherman 
diŢă Alaskaă şiă aă r spândit men inerea idealurilor Sfintei Rusii. El a 
oferit informa ii despre arhiepiscopul Pahomie, episcopul Andrei de 
Ufa, Mitropolitul Chiril şiădespre episcopul Ierotei. 

OVERT, * Serghie. El a aduŢatăamiŢtiriăşiăiŢfţrma ii despre noii muce-
nici de la emigran iiăruşiăîŢăvârst , îŢăspecialădespreă„teţdţrov i”, care 
purtau cruci albe şiărefuzauăs  munceasc  pentru autoritatea atee. 

PAWLIUSIK, Matuşka Alexandra, so ia p rintelui Gheorghe, care a avut 
leg turi strânse cu noii mucenici din Uniunea Sovietic  înainte de a 
fugi în lumea liber  în timpul celui de-al Doilea R zboi Mondial. Ei au 
contribuit cu m rturia lor despre episcopul Onufrie. 
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POLSKI, P rintele Mihail (†1960). Autor al c r ii Noii martiri ai Rusiei, 
3 vol., în rus . P rintele Mihail a fost un preot neînfricat din Uniunea 
Sovietic , persecutatăşiăexilatăîŢădiferiteălag re de concentrare, inclu-
siv la Solovki, unde, împreun  cu mul i episcopi, a semnat faimosul 
prţtestă ală clericilţrădeă laăSţlţvki.ăElă cuŢţşteaămul i episcopi drep i, 
despre care a compilat mai târziu cele trei volume ale sale. Convin-
gându-se c  politica serghianist  va prevala în Uniunea Sovietic , el a 
mers în sud, cu speran a c ăva sc pa de acolo, pentru a lucra pentru 
Biserica rus  diŢă afaraăRusiei.ăElă aă reuşită s  scape din iadulă rţşuă laă
începutul anilor ’30 prin Ierusalim, unde Mitropolitul Anastasie l-a 
numit preot conduc tor în Londra, ca ap r tor al pozi iei canonice a 
Bisericii ruse din afara Rusiei. Dup  al Doilea R zboi Mondial, el a 
fost preot la catedrala din San Francisco sub arhiepiscopul Tihon, 
uŢdeăşi-a alc tuit martirologiul împreun  cu editorii s i, monahii de 
la Jordanville. Al treilea volum al s u con ine mult material dedicat 
„ţpera iunii Keelhaul”ă (repatriereaă fţr at  aă ruşilţră laă sfârşitulă celui 
de-al Doilea R zboi Mondial); publicarea lui a fost temporar suspen-
dat  în speran a separ rii celor dou  teŢdiŢ eă maŢifestateă îŢă
atitudiŢeaăfa ădeă noii mucenici. R posarea p rintelui Mihail în 1960 
a împiedicat publicarea acestui al treilea volum. Când cele dou  
volume au ap rut, mai mul i martori ai condi iilor sovietice din 
biseric  au criticat graba sa de a încadra tot clerul doar în dou  grupe, 
când de fapt unii episcopi sperau c  serghianismul nu va supravie ui, 
şiă astfelă eiă Ţuă s-au separat niciodat  oficial de Mitropolitul Serghie. 
Mai mul i oameni care, de asemenea, au suferit pentru Hristos sub 
jugul comunist în Rusia credeau c  p rintele Mihail s-a gr bit s  pun  
în categoria serghianist  pe cei care ezitau s -şiă exprimeă prţtestulă
împotriva Declara iei. Pe lâng  aceasta, pe mul i ierarhi remarcabili 
care erau categoric împotriva serghianismului p rintele Mihail fie îi 
desconsider , îi men ioneaz  pe scurt, sau arunc  o umbr  de 
îndoial  asupra lor. Unii, ca episcopul Petru de Voronej, ale c rui 
scrisori au fost p strateă şiă publicate, sunt categorisi i de p rintele 
Mihail ca episcopi iozefi i, dar nu exist ănicio dovad  în acest sens. 
Putem spune cu certitudine, aşaă cumă afirm  aceştiă martţriă
(arhiepiscopul Andrei, monahia Xenia, Natalia Kieter, egumena 
Iuliana, monahia VerţŢicaăşiăarhiepiscţpulăLeţŢtie), c  clerul rus, ca 
întreg, a respins categoric duhul serghianismului. A fost un mic grup 
al admiratorilor personali ai Mitropolitului Serghie (în special Alexei 
şiăNicolae) care au semnat Declara ia sa şiă astfel au format nucleul 
patriarhiei moscovite de ast zi. Din acest motiv Bisericaărus  liber , 
Sinodul episcopilor din afara Rusiei, nu are comuniune cu Patriarhia 
Moscovei, deşiă r mâne unit  în duh cu credinciţşiiă diŢă Uniunea 
Sovietic . 
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REGELSON, Lev. 
ROSTOV* (a se vedea Grotov). 
SAMOILOVICI, * Doamna,ă vie uitţareă în M n stirea Doamna noastr  

din Vladimir, San Francisco. DiŢătiŢere eăa fost credincioas .ăTr ia în 
regiunea Poltava, lţculămultţră pţveştiă aleă lui Nikolai Gogol, unde a 
fost martor  la închiderea de c tre sovietici a unei biserici din 
M n stirea Sfânta Matroana. Se anun ase c  la o anumit  dat  
biserica avea s  fie distrus .ă Uşileă şiă ferestreleă auă fţstă blţcateă cuă
scâŢduriă şiă Ţuă seă permiteau niciun fel de slujbe. Într-o noapte în-
treaga fr ie a v zut o lumin  care ardea în interiorul bisericii, caăşiă
când ar fi fost un foc, dar, de vreme ce era strict interzis cet enilor s  
se apropie, ei au privit de afar . S-a petrecut o minune care a fost 
v zut  de mul i. Perechi de sfin i erau v zu i plecând din biseric . 
Oamenii i-au v zut clar pe Sfântul Vladimiră şiă Olga, Bţrisă şiă Gleb, 
AŢtţŢieă şiă Teţdţsie, Dimitrieă şiă Gheţrgheă şiă al ii, care ieşeauă cu 
m re ieă priŢă uşileă priŢcipaleă aleă bisericiiă şiă disp reau în întuneric. 
Dup  ce sute de astfel de perechi de sfin iăauăieşitădiŢăbiseric , lumina 
s-a stins în uŢtruă şiă aă fţstă l sat  goal  de sfin enie. În diminea a 
urm toare, când autorit ile au dinamitat biserica, ţameŢiiă auă ştiută
c  sfin ii renun aser  s ămaiăţcrţteasc ăaceaăbiseric . 

SERAFIM, * (Filimonov), Egumenul Schitului Sfintei Adormiri în 
Northville, Alberta, Canada. De vreme ce provenea dintr-o familie 
credincioas  de rit vechi, i-a fost greu s  devin  c lug r ortodox. 
Acest lucru, împreun  cu suferin ele pe care le-a îndurat sub ateismul 
sţvieticăşiădeteŢ ia sa ulterioar , i-auădatăpţsibilitateaădeăaăpercepeăşiă
recuŢţaşteăcareăsuŢtăadev ra ii m rturisitori ai lui Hristos. 

SERAFIM, (Verbin), Arhimandritul (†1962). El a intrat în Sih stria 
Glinsk la o vârst  foarte fraged  şiăacţlţăaădeveŢităc lug r. El a l sat 
un întreg volum cu privire la distrugerea marii Sih strii Glinsk, 
precumăşiăscurte informa iiădespreăpersecutareaăcreştiŢilţrăşiădespreă
noii mucenici, în special în leg tur  cu un nou sfânt, arhimandritul 
Ghenadie, care a murit în Kolyma. 

ŞATILOV, Monahia Maria (†1975) de la Novo-Diveevo, o fiic  duhovni-
ceasc  a noului mucenic Andrei de Ufa, care a corespondat cu arhie-
piscopul Teofan de Poltava. D  m rturie despre modul în care episco-
pul Andrei a fost batjocorit de g rzi în timpul deten iei sale în 
TurkestaŢă şiă îŢăKirghizia. Ei îl for au de asemenea s  stea cu capul 
descoperit în soare în timpul c ldurii groaznice, pentru a-i provoca 
insola ii. În astfel de condi ii de închisoare, într-o singur  ziă şi-a 
pierdut tot p rul. 

ŞORE , * Protopopul Gherasim (†1968). El a emigrat în timpul celui 
de-al Doilea R zboi MţŢdialădiŢăLituaŢiaăşiăapţiăaăluatăparteălaăvia a 
bisericeasc  din lumea liber  şiă aă îŢregistrată iŢfţrma iile din presa 
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liber  despre persecu iileă crediŢciţşilţră şiă despreă Ţţiiă mucenici. 
ŞUKIN, * P rintele Serghie (†1978), un preot care a murit în Canada. 
Când era tân r, a c l torit la M n stirea Optina, pentru a lua sfat de 
la stare ul Nectarie cu privire la modul în care ar trebui s  tr iasc  o 
via  creştiŢ  într-ţăsţcietateăaŢticreştiŢ . N scocind planuri elabora-
te în mintea sa despre cum s  înceap  fr ii laice secrete în catacom-
be, el s-a apropiat de stare  şiăl-a întrebat ce s  fac . Stare ul Nectarie 
a r spuns calm: „Pas cuăpas”.ăP rintele Serghie a plecat umilit, tţtuşiă
a urmat sfatul stare ului şi, dup  ce a suferit mai mul i ani, a fost hi-
rotesit cite  de c treăîŢsuşiăPatriarhulăTihţŢăşiăîŢăceleădiŢăurm  a de-
venit preot, emigrând mai târziu în Vest. A oferit o descriere fasci-
nant  a vie ii Bisericii din catacombe (în care se descrie pe sine la per-
sţaŢaă aă treiaă caă „Pavel”).ă A încercat s  fie la curent cu informa iile 
despre ortodoxie în Uniunea Sovietic  şiă l-a intervievat personal pe 
Serghie Kurdakov, moment în care a descoperit c  fusese creştiŢă
ortodox. 

SKLIAROV, * Prţtţpţpulă AlexaŢdruă şiă Matuşka Ripsimia. Martori ai 
distrugerii locurilor sfinte din Belgorod. El a fost un fiu duhovnicesc 
al noului mucenic episcţpulă Nicţdimă şiă ală p rintelui Nicolae Zago-
rovski. Ei sunt una dintre sursele principale pentru cartea Noii mar-
tirii ai Rusiei a p rintelui Mihail Polski. 

STEPANOV, * P rintele Nicolae (†1964). Este un martor al noilor muce-
nici, în special în regiunea Kuban. El a ales s  fie chirurg în lume, de-
oarece dac  ar fi fost seminarist i-ar fi fost împiedicat drumul în via  
datorit  naturii antireligioase a regimului sovietic. Deoarece era cre-
dincios, el nu a sc pat de persecu ieăşiăaăfţstăîŢăŢumeroase lag re de 
concentrare, inclusiv la Solovki, unde în timp ce a lucrat ca chirurg a 
fţstădeăfaptăşiăpreţtăîŢăsecret... Ultimii s iăaŢiăşiăi-a petrecut predând 
laăsemiŢarăşiăm rturisind despre noii mucenici. 

TAVITA, * Monahia de la M n stirea Lesna (†1976). Ea a oferit informa-
ii despre distrugerea M n stiriiăRaitădiŢăKazaŢă şiă aă fţstăuŢaădiŢtreă

surorile încep toare din comunitatea monahal  de maici întemeiat  
de noul mucenic episcopul Andrei. Ea a l sat informa ii biografice 
despre episcopul Andrei de pe vremea când acesta era arhimandrit. 

TIMOFIEVICI, * doctorul Anatolie P. (†1976), medic de la M n stirea 
Novo-Diveevo. El a fost hr ŢităduhţvŢiceşteăîŢăLavraăPeşterilor de la 
Kievă şiă aă fţstăuŢămartţrăală grţazŢiceiă eiădistrugeri.ăFiiŢdăuŢă scriitţră
foarte talentat, a l sat un volum cu relat ri directe despre vie ile drep-
ilţrăşiăaleăŢţilţrămucenici pe care i-a întâlnit în via a sa. Aceste rela-

t ri sunt aproape vie i de sfin i ai secolului al XX-lea, care descriu 
Sfânta Rusie în plin  glorie. A vizitat M n stirileă Sarţvă şiă Diveevo 
chiar înainte de distrugerea lor în 1927, simultan cu arhiepiscopul 
Leontie, când acesta era tân r monah. A avut rela ii strânse cu oa-
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meŢiădiŢăSarţvăşiăDiveevo, care i-au încredin at icoana-portret f c -
toare de minuni a Sfântului Serafim, pictat  pe când acesta era înc  în 
via .ăAceast  icoan  a ajuns în siguran  în America prin osteneala 
dţctţruluiăAŢatţlieăşiăaăarhiepiscţpuluiăAŢdreiăşiăesteăacumăp strat  
la M n stirea Novo-Diveevo. 

TKACEV, * TihţŢăşiăTecla.ăCreştiŢiădin Detroit, Michigan. Ei au fost fii 
duhţvŢiceştiăaiăStare ei Agata din Bielorusia, prin ale c rei rug ciuni 
au fost salva iăşiă liăs-a dat libertatea de a fi martori ai acelei sfinte a 
zilelor noastre. 

TOLSTOI, Alexandra Lvovna. Fiica marelui scriitor rus Lev Tolstoi şi 
întemeietoarea Funda iei Tolstoi din New York. Într-o scrisoare c tre 
Brejnev în ap rarea scriitorilor întemni a i Sinyavski şiăYulyăDaŢiel, 
ea a descris modul în care la ferma Tolstoi un fost soldat aflat pe patul 
s u de moarte a descris urm toarele: ca soldat în Armata Rţşie în ti-
nere ea sa el, împreun  cu mul i al ii, p zeau o cl dire în care Lenin 
era pe moarte. Aria avea mai mul i kilometri în circumferin , o cir-
cumstan  necesar  din cauza ipetelor groaznice ale muribundului 
Lenin. Ei trebuiau s  prţtejezeă ariaă şi li se ordonase s  împuşteă deă
moarte pe oricine s-ar fi apropiat de zon . Aceste ipete de real  dis-
perare în fa aămţr ii erau atât de oribile încâtăşiăle-a amintit tot restul 
vie ii sale tremurând, fiind deplin convins c  aceste ipete veneau din-
tr-un suflet care pregusta chinurile iadului. 

URUSOVA, * Natalia, prin esa (†1964). Din copil rie a dus o via  foarte 
duhovniceasc , un lucru rar pentru cineva din înalta societate pe vre-
mea ei. Dup  al Doilea R zboi Mondial, pierzându-şiătţ iăceiăşaseăcţ-
pii (trei dintre fiii ei au fost martiriza i pentru Hristos), ea a scris o 
biografie complet , care nu a fost niciodat  publicat  în totalitate. 
Cartea ei este o m rturie foarte impresionant  cu privire la pre ul pe 
careă creştiŢiiă ţrtţdţcşiă trebuiaă s -l pl teasc  pentru a fi subăpav za 
mântuitoare a Adev rateiă Biserici Ortodoxe. Datorit  instruirii sale 
duhţvŢiceşti, ea a fost în stare s  discearn  destulă deă uşţră greşealaă
pozi iei serghianiste, şiăîŢăcarteaăeiăţfer  o relatare direct  a modului 
în care Mitropolitul Serghie personal, f r  presiuni din partea auto-
rit ilor, a sugerat care dintre biserici trebuiau închise sau dinamita-
te, şiăcareădiŢtreăclericiătrebuiauăaresta i. Prin urmare, nu este ciudat 
faptul c  lucrarea ei nu a fost niciodat  publicat . Este plângerea unei 
mame pentru moartea copiilor ei din catacombe. Ea a oferit infor-
ma ii despre urm torii noi mucenici prezeŢta iă îŢă aceast ă carte: 
Mitropolitul Iosif, cţpilulă Serghieă şiă stare ul Anatolie, preotul 
Vladimir, egumena Antonina, preotul Alexandru care a coborât foc 
din cer în timpul s vârşiriiă liturghieiă peă uŢă butucă îŢă mijlocul unei 
p duri, şiă arhiepiscţpulăVarlaam.ă ÎŢăultimele zile ale vie ii sale ea a 
scris o poezie profund , care reflecta lipsa de n dejdeă aă creştiŢilţră
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ţrtţdţcşiă din lumea liber , pură şiă simplu deoarece îi era clar c  ei 
pierdeau gustul adev ratului creştiŢismă – ortodoxia. Arhiepiscopul 
Averchie, p rintele s u duhovnicesc, a încredin at memoriile ei 
Fr iei Sfântul Gherman din Alaska pentru a fi publicate, expri-
mându-şiă speraŢ a c  aceast  carte va vedea lumina zilei în limba 
englez  pentru preg tirea neofi ilţră şiă cţŢverti ilţră Ţţştriă peŢtru 
martiriu.  

VAGIN, * Eugen. 
VARVARA,ă*ă ( vetkţva),ăEgumeŢ ăaăM Ţ stiriiăGhe imaŢiădiŢă Ierusa-

lim. Înainte de expulzarea saădiŢăRusiaăsţvietic ăîŢăaŢiiă’20ăîmpreuŢ ă
cu un grup de intelectuali teologi, cum ar fi Berdiaev, ea cuŢţşteaă
multeă figuriă bisericeşti,ă stare iă şiă ţameŢiă drep iă careă prţfe eauă cuă
privireălaăviitţrulăRusieiăţrtţdţxeăşiăauămurităîŢătimpulăpersecu iei. 

VARVARA,ă*ăMţŢahieădiŢăM Ţ stireaăLesŢaă(†1972). Ea a contribuit cu 
bţgateăiŢfţrma iiădespreăŢţiiămuceŢiciădiŢăRusiaăpriŢăfaptulăc ăaăîŢ-
registratădiŢăpresaăbisericeasc ădiferiteăm rturiiăcareădescriuăgrţz viaă
vie iiăsubăregimulăcţmuŢist.ăDiŢăpeŢi aăeiăau ieşitărelat riăaleăŢţuluiă
muceŢicăepiscţpulăAŢdreiădeăUfaăşiăsuferiŢ eleăŢţilţrămuceŢiciădeălaă
M Ţ stirea Rait. 

VERONICA, Monahia (Kotlarevski) (†1952). Actri  în lume, a fost con-
vertit  laăţrtţdţxieăpriŢămişcareaăartistic  de respect fa  de trecutul 
cultural al Rusiei din timpul Revolu iei. A devenit apropiat  de cre-
diŢciţşiiăţrtţdţcşiăprţemiŢeŢ i, şiădiŢăcauzaăapropierii de aceşti b r-
ba iă şiă femeiă sfiŢteă diŢă Lavraă Sfântul Alexandru Nevski, ea îns şiă aă
fost arestat  în timpul Nop iiăSfiŢteăşiăaăsuferit timp de mai mul i ani 
în diferite închisori, în lag rele de concentrare Sarov-Sanaxar-Tem-
nikov. În timpul celui de-al Doilea R zboi Mondial ea a fugit în 
Eurţpaă şiă şi-a petrecut ultimii ani ca monahie la Paris, unde Elena 
Kon evici, împrietenindu-se cu ea datorit  interesului lor comun 
pentru patristic , a convins-o s -şiă scrieă memţriileă despre Biserica 
rus . Aceste memorii au fost publicate de Via a rus  în 1954 la San 
Francisco; cu toate acestea, o bun  parte din ele, din cauza politicii 
bisericeştiăjurisdic ionale, a fost pierdut  şiădţarăfragmente din ele au 
fost publicate separat, în mare parte de c tre I. M. Andreev în Calen-
darul Vladimir. Din nefericire, m rturia sa despre modul în care 
Patriarhul Alexei (pe atunci Mitropolit) a avut o responsabilitate 
direct  pentru finalitatea Nop ii Sfinte a fost omis  din cauza duhului 
serghianismului din lumea liber . În timp ce era în Uniunea Sovietic  
ea a fost într-uŢă grupă cuă episcţpiiă Grigţrieă şiă Ştefan care nu îl 
recuŢţşteauăţficial pe Mitropolitul Serghie, dar refuzau s  se separe 
de clerul s u. Abia câŢdăaăajuŢsălaăParisăşiăs-a confruntat cu realitatea 
pozi iei evloghiene a în eles c  iozefi ii au f cut ceea ce era bine. 
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VON MECK, * Galina. O femeie laic  din înalta societate. Ea a îndurat 
persecu iaăşiăşi-a relatat experien ele în cartea sa Aşaăcumămi-i amin-
tesc. Deosebit de impresionant  este relatarea execu iei unui sfânt 
episcop necunoscut. 

WELSH, * Alexander Damianovici (†1968). Profesor în Monterey, Ca. A 
fost martor la multe atrocit i s vârşiteăîŢăregiuŢeaăHarkov. Timp de 
mai mul i ani a lucrat într-un laborator chimic pe care sovieticii l-au 
instalat în biserica închis  a Sfântului Ilie din Harkov. Ini ial, aceast  
biseric  a fost construit  de un evreu bogat care, dup  ce a tr it marea 
minune prin care i-a fost salvat  via a, a construit aceast  biseric  
drept mul umire. Alexander a m rturisit c  indiferent la ce fel de gaze 
ar fi fost supus  biserica, în fiecare diminea  chimiştiiămirţseauăceleă
mai aromate miresme de t mâie atunci când ajungeau, caă şiă câŢdă
toat  noaptea ar fi fost s vârşiteăslujbeăîŢgereşti.ăAceast  minune era 
cunoscut  nu doar lucr torilor din laborator, ciăşiătuturţrăîŢăîŢtregulă
ţraş, şiăacestălucruăaăduratăaŢiăîŢtregi. 

XENIA, Monahia  de la M n stirea Doamna noastr  din Vladimir, San 
Francisco. A fost o fiic  duhovniceasc  a episcopului nou mucenic Pe-
tru Zverev din Voronej. A fost martor  la atrocit ile s vârşiteăîŢăVo-
ronej, şiă împreuŢ  cu sora ei a p strat pentru posteritate o întreag  
serie de scrisori decodate de ea, peăcareăepiscţpulăPetruăşiăal i de inu i 
de la Solovki le-au scris în limbajul criptic. În acest fel a p strat un 
întreg acatist poetic al Sfântului Gherman din Solovki, scris de c tre 
episcopul Petru în timpul în care a suferit în locul în care s-a nevoit 
sfâŢtulăşiăuŢdeăauăfţstăprţfaŢateămţaşteleăsfâŢtului.ăElăaăscrisăacatis-
tul pe un num r de c r iă pţştaleă peă careă le-a amestecat cu alte in-
forma ii pentru a ascunde de oficialii atei con inutul real al scrisorilor 
sale. Episcopul Petru a primit moartea de mucenic acolo, la Schitul 
Golgota. 
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Iubite cititorule, 
 

      Ai primit această carte pentru ca, 
citind despre pătimirea sfinţilor din Bi-
serica din Catacombe, să te orientezi 
corect în hăţişul vieţii duhovniceşti, în 
care înşelarea este uneori foarte greu de 
identificat ca atare. E nevoie doar să 
citeşti cu luare-aminte, cu sinceritate şi 
cu evlavie, şi Dumnezeu te va lumina. Ai 
să înţelegi de ce citirea şi înţelegerea ei 
presupune curaj. 
      Dacă te-ai folosit de cele citite aici, fă 
un efort şi dăruieşte cartea mai departe, 
pentru ca să se folosească de ea cât mai 
mulţi oameni. În vremurile noastre se 
găsesc puţine materiale de acest gen, 
care să arate diferenţa dintre ortodoxia 
pătimitoare şi ortodoxia lumească, care 
poartă în chip mincinos numele de 
ortodoxie. De aceea, încearcă să fii, la 
rândul tău, un apostol al sfinţeniei 
noilor mucenici ai Rusiei însângerate, 
precum şi al mesajului lor, atât de 
necesar în perioada de apostazie în care 
trăim... 
 

„Slav ăluiăDumŢezeuăpeŢtruătţate...” 


